
Kochleární implantační systém: 

 TĚŽKÉ ROZHODNUTÍ!
Tento dotazník byl vytvořen, aby vám pomohl při výběru kochleárního implantačního 
systému, který vám bude co nejvíce vyhovovat. Následující otázky vám pomohou 
posoudit vaše vlastní potřeby a očekávání.

1 Přejete si, aby se poslech s KI svou kvalitou co nejvíce vyrovnal 
přirozenému sluchu?

2
 

Přejete si rozumět konverzaci v rušném prostředí?

3
 

Přejete si využít svůj sluchový potenciál v plném rozsahu?

4
 

Hraje nebo hrála ve vašem životě důležitou roli hudba?

5
 

Přejete si, abyste se na svůj KI systém mohli kdykoliv spolehnout?

6
 

Považujete za důležité, aby byla operace šetrná a bezpečná?

7
 

Ptáte se, zda bude s KI možné i nadále podstupovat různá lékařská  
vyšetření a léčbu?

8
 

Dokážete ocenit produkt, který je šetrný k životnímu prostředí?

9
 

Je pro vás důležitý vysoký uživatelský komfort a různé možnosti  
přizpůsobení designu?

10
 

Dokážete ocenit komplexní zákaznický servis a individuální přístup?



6  ŠETRNÝ A BEZPEČNÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK
Malé pouzdro implantátu a jemné elektrody jsou nezbytným předpokladem, aby mohl být chirur-
gický zákrok proveden šetrně a bezpečně. MED-EL nabízí nejmenší titanové implantáty, což 
umožňuje chirurgický zákrok provést co nejméně invazivně. Studie ukazují, že pouze maximálně 
flexibilní a atraumatické elektrodové svazky mohou garantovat šetrné zavedení elektrody dovnitř 
kochley a tím zajistit ochranu citlivých struktur vnitřního ucha pro možné budoucí využití.18,19 

Chirurgové tak mají možnost volby z široké škály speciálně navržených flexibilních elektrodových 
svazků modelové řady FLEX, u kterých byl vliv na ochranu zbytků sluchu vědecky prokázán.20

7  LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA S KI
Vyšetření pomocí různých zobrazovacích metod, jako je například ultrazvuk, rentgen nebo CT, lze 
bez obav s KI podstoupit. Statisticky lze ukázat, že každý člověk bude alespoň jednou v životě mu-
set podstoupit i magnetickou rezonanci (MRI).21 MED-EL SYNCHRONY je jediný kochleární implantát 
na trhu, který dovoluje podstoupit MRI o intenzitě magnetického pole až 3,0 T bez nutnosti chirur-
gického vyjmutí magnetu z implantátu.

8  ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Energeticky úsporné audio procesory MED-EL vydrží v provozu bez ztráty výkonosti až 60 hodin 
se 2 bateriemi zinek-vzduch.22 Jednodílný audio procesor RONDO vydrží v provozu, díky použití 3 
baterií, až 5 dní.23 Jako alternativa jsou k dispozici i dobíjecí baterie. K životnímu prostředí šetrné 
balení audio procesoru a jeho příslušenství obsahuje uhlíkově neutrální tisk a může se rovněž 
pochlubit certifikátem FSC 24, což znamená, že veškerý použitý papír byl vyroben ze šetrně ob-
hospodařovaných lesů. 

9  UŽIVATELSKÝ KOMFORT A INDIVIDUÁLNÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI
Firma MED-EL nabízí různé procesory, aby byl zajištěn nejvyšší komfort nošení pro každého uži-
vatele. Lze si tak zvolit mezi elegantním procesorem nošeným za uchem (SONNET, OPUS 2) nebo 
kompaktním jednodílným procesorem nošeným mimo něj (RONDO). Všechny modely audio pro-
cesorů se vyznačují konstrukcí bez jakýchkoliv tlačítek, což významně zjednodušuje jejich obsluhu. 
Všechna důležitá nastavení lze totiž provést pomocí dálkového ovládače.

10  ZÁKAZNICKÝ SERVIS A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Zařízení, které ovlivňuje váš každodenní život, jako je právě kochleární implantát, musí fungovat 
hladce a bez problémů po celou dobu života. Proto se firma MED-EL snaží zabezpečit nejvyšší 
standard svého servisu po celém světě. Kvalifikovaní kliničtí a servisní inženýři v lokálních distrib-
utorských firmách nebo přímo ve firemních pobočkách firmy MED-EL se o uživatelé postarají a 
poskytnou jim tu nejlepší možnou odbornou péči.

Proč si vybrat MED-EL?
Přemýšleli jste již o požadavcích, které by měl váš KI systém splňovat?  
Pojďte zjistit, jak by mohl vaše individuální potřeby naplnit KI systém  
od rakouského výrobce MED-EL!

1 PŘIROZENÝ SLUCH
Ani ty nejlepší technologie sluch neobnoví, stejně jako brýle nedokážou obnovit poškozený zrak. 
Avšak, s technologií „Triformance“ se firmě MED-EL podařilo přirozený sluch napodobit. To je 
možné díky kombinaci tří faktorů - úplnému pokrytí hlemýždě (kochley) vloženým elektrodovým 
svazkem1 , důrazem na ochranu citlivých struktur vnitřního ucha a používáním unikátní kódovací 
strategie „Fine Structure”.2,3

2  POSLECH V RUŠNÉM PROSTŘEDÍ 
Rozumět konverzaci v hlučném prostředí může být někdy náročné i pro lidi se zdravým sluchem, 
a co teprve pro sluchově postižené. Je dokázáno, že inovativní strategie kódování zvuku4,5 a tech-
nologie automatického zpracování signálu (ASM 2.0)6, obojí součástí audio procesorů MED-EL, 
výrazně rozumění řeči v rušných prostředích napomáhají.7

3  POSLECH V PLNÉM ROZSAHU 
Tvar a velikost vnitřního ucha se může individuálně lišit. Studie ukazují, že hlemýžď nabývá délky 
typicky v rozsahu 25,3 – 35,5 mm.8,9 Firma MED-EL má v nabídce nejširší portfolio stimulačních elek-
trodových svazků, aby byl vždy pokrytý maximální možný frekvenční rozsah po celé délce kochley 
(standardně až do 31,5 mm).10,11 Tím je zajištěno, že uživatel bude mít možnost vnímat kompletní 
spektrum zvuků.

4  HUDBA A KI
Hudba lidem otevírá dveře do společnosti a dovoluje jim vyjadřovat své emoce. Užívání si poslechu 
hudby s KI je považováno za jeden z nejvyšších cílů při rehabilitaci. Výzkumy ukazují, že aktivní 
používání hudby v rámci rehabilitace pozitivně ovlivňuje nácvik sluchových dovedností s KI.12
Je dokázáno, že kochleární implantáty MED-EL pomáhají při poslechu hudby víc než jiné technolo-
gie,13 a to právě díky využití celé délky kochley14 a unikátní kódovací strategii „Fine Structure“.15,16  

5  SPOLEHLIVOST KI SYSTÉMU 
Spolehlivost implantované části i audio procesoru je u firmy MED-EL nejvyšší prioritou. Zveře-
jňované údaje o spolehlivosti jsou vždy aktuální, transparentní a kdykoliv veřejně dostupné na 
oficiálních stránkách firmy MED-EL.17  MED-EL je jediný výrobce KI, který v minulosti nemusel 
žádný produkt stáhnout z trhu. Zajištění zpětné kompatibility všech KI systémů MED-EL uži-
vatelům dovoluje provést výměnu audio procesoru za nový typ. Tato možnost trvá již více než 
20 let a díky filozofii firmy MED-EL bude trvat i v budoucnu.
 



Pokud máte jakékoliv další dotazy nebo máte zájem o další informace,  
neváhejte nás kontaktovat.
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