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 הכירו את

HiRes Ultra 3D
 שתל שבלול

MRI ללא טרחה: עם מכלול מרובה מגנטים ייחודי, שמספק התאמה עם שדות מגנטיים בתלת-ממד, . 1

ל-HiRes™ Ultra 3D אין צורך בשום הכנות - כגון ניתוח, חבישת הראש או הגבלות על כיוון הראש - על 

מנת להשיג MRI ברזולוציה גבוהה.

שימור מבנה השבלול: האלקטרודות של HiFocus™ SlimJ ו-HiFocus™ Mid-Scala נועדו להגן . 2
על מבני השבלול העדינים1,2,3,4,5 ולהעניק כיסוי מלא של השבלול, לקבלת ספקטרום צלילים מלא.6,7

מדידות במהלך הניתוח: HiRes Ultra 3D כולל אלקטרודת הארקה שנייה, שבה ניתן להשתמש . 3

למדידות המבוצעות במהלך הניתוח.

של . 4 היתרונות המוכחים  למטופלים שלכם את  לספק  נועד   HiRes Ultra 3D  :HiRes טכנולוגיית 

שמיעת דיבור צלול יותר, כמו גם טווח צלילים רחב יותר. באמצעות בקרת תוכנה, 16 מקורות הזרם 

הבלתי-תלויים בשתל AB יכולים לכוון גרייה ל-120 מיקומים שונים לאורך השבלול, ובכך להגדיל את 
כמות נתוני התדרים שאפשר להעביר8



MRI ללא טרחה

אנו ב-Advanced Bionics מאמינים שהליך MRI צריך לעבור ללא טרחה עבורכם ועבור המטופלים שלכם. 

המכלול החדשני ומרובה המגנטים של HiRes Ultra 3D מספק התאמה עם שדה ה-MRI התלת-ממדי, כדי 

ללא צורך   ,Tesla 3.0 MRI של  ולילדים לעבור דימות ברזולוציה גבוהה, כגון  לאפשר למשתמשים בוגרים 

בשום הכנות, ניתוח או חבישת הראש.

מכלול ייחודי זה, עם ריבוי מגנטים, בנוי מארבעה גלילי מגנט שאפשר לסובב, במסגרת מסתובבת המאפשרת 

למגנט להשיג התאמה עם שדה ה-MRI בכל שלושת הממדים.

אם בהליכי האבחון נדרש טווח ארטיפקט מוקטן בתמונה, ניתן להסיר בקלות את המגנט ולהחליפו במרווח 

.MRI-שאינו מגנטי, דרך חתך קטן הנעשה לפני ה

מכלול מרובה מגנטים מעניק התאמה 
3D-לשדות מגנטיים ב



ללא כאבים

השבלול  שתל  עם  הצעירים.  המטופלים  עבור  במיוחד  מלחיצה,  חוויה  להיות  עשויה   MRI למתקן  הכניסה 

HiRes Ultra 3D, אין צורך בשום הגבלות על כיוון הראש במהלך MRI, מה שמבטיח למטופל שלכם חוויית 

MRI רגועה באמת.

התנועה החלקה של המכלול מרובה המגנטים מפיקה מומנט כה נמוך, שמושתלים בוגרים וילדים לא יחושו 
בשום כאב או אי נוחות עקב המשיכה המגנטית ב-MRI לדימות ברזולוציה גבוהה.9,10,11,12

המכלול מרובה המגנטים מתאים עצמו 
לשינויים בשדה המגנטי



שמיעה ללא הפרעות

ללא צורך בהליכי הכנה ממושכים עבור מושתלי CI לפני MRI, לחיסכון בזמן ולמניעת טרחה עבורכם ועבור 

המטופלים.

עם HiRes Ultra 3D, אין צורך בשום הכנות מיוחדות ל-MRI - צריך רק לבקש מהמטופלים להסיר את המעבד 

נותר להם רק להחזיר את המעבד למקום כדי לשוב ולשמוע. עם שתל השבלול  שלהם. בתום הסריקה, 

HiRes Ultra 3D, אנו מספקים למטופלים שלכם שמיעה ללא הפרעות, לצמצום הלחץ הנפשי, בייחוד אצל 

.MRI-ילדים, אשר יוכלו אז לשמוע את הוריהם מיד לפני ולאחר סריקת ה

המכלול מרובה המגנטים של HiRes Ultra 3D נבדק על מנת 
לוודא שהוא ממשיך לפעול לאחר מאתיים סבבי MRI ב-3.0  טסלה13



הבסיס לשמיעה טובה יותר

טכנולוגיה משופרת משפרת את השמיעה, ושמיעה משופרת משפרת את החיים. לכן כל אחד מההיבטים של 

מערכת שתל השבלול HiRes Ultra 3D שלנו זכה למיטוב.

חשוב לנו מאוד להרחיב את גבולות הטכנולוגיה ולהעניק את פתרונות השמיעה המלאים, הטבעיים והאמינים 

האפשריים עבור המטופלים שלכם.

בנוסף, כל היבט של טכנולוגיית השמיעה שלנו כולל שימור מעודן של האוזן הפנימית. הודות לכך, כל אלקטרודות 
 ™HiFocus לשמירה על המבנה מאפשרות להשיג את תוצאות השמיעה הטובות ביותר שאפשר.1,14,15

 שתל השבלול HiRes Ultra 3D זכה בפרס

Medtech Breakthrough לשנת 2019 על הפתרון הטוב ביותר בהתקן רפואי.
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