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مقدمة عن

HiRes Ultra 3D
الصناعیة القوقعة  غرسة 

تصویر بالرنین المغناطیسي خالي من المتاعب: من خالل مجموعة المغناطیس المتعدد الفریدة التي توفر محاذاة ثالثیة األبعاد . 1

للمجال المغناطیسي، ال تتطلب غرسة HiRes™ Ultra 3D أي تحضیر، مثل الجراحة أو ضمادات الرأس أو القیود على 

اتجاه الرأس - لتلقي تصویر بالرنین المغناطیسي عالي الدقة.

الحفاظ على بنیة القوقعة: تم تصمیم كل من اإللكترودین HiFocus™ SlimJ وHiFocus™ Mid-Scala لحمایة البنیات . 2
الرقیقة للقوقعة1,2,3,4,5 وتوفیر تغطیة كاملة للقوقعة للحصول على نطاق كامل من األصوات.6,7

القیاسات أثناء العملیة: تتمیز HiRes Ultra 3D بإلكترود أرضي ثاني یمكن استخدامھ للقیاسات التي تتم أثناء الجراحة.. 3

تقنیة HiResolution: تم تصمیم HiRes Ultra 3D لتزوید مرضاك بالفوائد الُمثبتة المتمثلة في سماع كالم أوضح ونطاق . 4

أوسع من األصوات. من خالل التحكم بالبرنامج، بإمكان الـ 16 مصدر مستقل للتیار في غرسة AB توجیھ التحفیز إلى 120
موقع منفصل عبر القوقعة، وبالتالي زیادة مقدار معلومات التردد التي یمكن توصیلھا.8



المتاعب من  خالي  المغناطیسي  بالرنین  تصویر 

Advanced Bionics نؤمن أن إجراء التصویر بالرنین المغناطیسي یجب أن یكون خالیًا من المتاعب لك ولمرضاك. 

HiRes Ultra 3D محاذاة ثالثیة األبعاد لمجال التصویر بالرنین المغناطیسي، مما 

 تسال، 

تتكون مجموعة المغناطیس المتعدد الفریدة ھذه من أربعة قضبان من المغناطیس قابلة للتدویر مغلفة في ھیكل دوار یسمح للمغناطیس 

إذا تطلبت اإلجراءات التشخیصیة نطاق وضوح صور ناتجة منخفض، فیمكن إزالة المغناطیس بسھولة واستبدالھ بحشوة فاصلة غیر 

ثالثیة محاذاة توفر المتعدد المغناطیس مجموعة
المغناطیسي للمجال األبعاد



ألم بال 

HiRes Ultra 3D إن الخضوع للتصویر بالرنین المغناطیسي متعب، خاصة للمرضى الصغار. إن غرسة القوقعة الصناعیة

الخاصة بنا ال تتطلب قیوًدا على اتجاه الرأس أثناء التصویر بالرنین المغناطیسي، لضمان تجربة خالیة من المتاعب حقًا لمریضك.

إن الحركة السلسلة لمجموعة المغناطیس المتعدد تقوم بتولید عزم منخفض للغایة حتى ال یشعر المتلقون من البالغین واألطفال باأللم 

أو عدم الراحة بسبب الجذب المغناطیسي أثناء إجراء التصویر بالرنین المغناطیسي عالي الدقة.

في التفاوتات مع المتعدد المغناطیس مجموعة تتكیف
المغناطیسي المجال



انقطاع دون  استماع 

إن التخلص من إجراءات التحضیر المطولة لمریض یستخدم غرسة قوقعة صناعیة قبل التصویر بالرنین المغناطیسي یوفر الوقت 

HiRes Ultra 3D، لن تحتاج إلى أي تحضیر خاص للتصویر بالرنین المغناطیسي باستثناء أن تطلب من مرضاك خلع 

المعالج الخاص بھم. عند إتمام الفحص، كل ما علیھم القیام بھ ھو ارتداء المعالج الخاص بھم مرة أخرى للعودة إلى السمع. فمن خالل 

HiRes Ultra 3D، فإننا نوفر لمرضاك تجربة استماع دون انقطاع، تعمل على تقلیل التوتر لألطفال 

العمل في لتستمر HiRes Ultra 3D المتعدد المغناطیس اختبار - مجموعة تم
تسال13 3.0 یبلغ بمجال المغناطیسي بالرنین للتصویر إجراء مائتي بعد حتى



األفضل السمع  أساس 

على HiRes Ultra 3D الصناعیة القوقعة غرسة حصلت لقد
الطبیة. لألجھزة حل أفضل عن 2019 لعام Medtech Breakthrough جائزة
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