Pacientiem

BONEBRIDGE

Kaula vadāmības implanta sistēma
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“Vai BONEBRIDGE saņemšana
bija pareizā izvēle?
Atbilde ir vienkārša—JĀ!”
Alans (Apvienotā Karaliste)

*Bezvadu savienojamības funkcija ir pieejama, izmantojot kopā ar Siemens miniTEK™. Sivantos nav atbildīgs par darbību ar
SAMBA vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem, kas attiecas uz darbību ar SAMBA.
Foto: eye5.at // Daniel Zangerl
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Pasaulē pirmais aktīvais kaula
vadāmības implants — BONEBRIDGE

Ar lepnumu iepazīstinām jūs ar pasaulē pirmo

raidīt skaņu uz iekšējo ausi. Kaula vadāmībai

aktīvo kaula vadāmības implantu — BONEBRIDGE.

ir būtiska nozīme cilvēkiem, kuriem skaņu uz
iekšējo ausi nav iespējams pārsūtīt dabiskā ceļā

BONEBRIDGE ir MED-EL dzirdes implantu saimes

tieši cau ārējo ausi un vidusausi. Tāpēc skaņa

papildinājums. Sevi labi apliecinājusī neskartās

tiek pārraidīta caur galvaskausa kauliem uz

ādas tehnoloģija, kas jau ir ieviesta un izveidota

iekšējo ausi, lai stimulētu dzirdes nervu.

mūsu kohleārajos implantos un vidusauss
implantos, tagad tiek veiksmīgi izmantota

Lai noteiktu, vai BONEBRIDGE ir jums piemērots

kaula vadāmības stimulēšanā. Tagad MED-EL

risinājums, vispirms ir jānoskaidro jūsu dzirdes

var piedāvāt risinājumus no pasaulē visplašākā

zuduma iemesli.

dzirdes implantu klāsta vēl lielākam cilvēku,
kuri cieš no dažādām dzirdes zuduma formām,

BONEBRIDGE ir pieejams pieaugušajiem un

lokam.

bērniem no 5 gadu vecuma, un to var lietot tālāk
norādīto dzirdes zuduma veidu gadījumos:

Revolucionārā tehnoloģija
–– konduktīvs dzirdes zudums;
BONEBRIDGE ir novatorisks kaula vadāmības

–– jaukts dzirdes zudums;

implants, kas atrodas pilnībā zem neskartas

–– vienpusējs kurlums.

ādas. Tas, izmantojot kaula vadāmību, ļauj tieši
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Kā mēs dzirdam

Ausis ir patiesi unikāli orgāni. Tās uztver

Dabiskas dzirdes mehānisma darbība

skaņas viļņus un pārvērš tos informācijā, ko var
izskaidrot smadzenes. Zināšanas par dabiskas
dzirdes mehānisma darbības principiem var ļaut

1. Skaņa tiek uztverta ausī un caur dzirdes
kanālu pārsūtīta uz bungādiņui.

izprast dzirdes zuduma iemeslus un palīdzēt

2. Bungādiņa ienākošo skaņu pārvērš vibrācijās.

izlemt, kāda ārstēšanas metode jums var būt

3. Šīs vibrācijas sakustina trīs dzirdes kauliņus,

vispiemērotākā.

kas akustiski stimulē auss gliemezi.
4. Tādējādi tiek sakustināts šķidrums auss

Cilvēka auss uzbūve tiek dalīta trīs daļās: Ārējā
auss sastāv no redzamajām auss daļām un
auss kanāla. Vidusauss sastāv galvnokārt no
bungādiņas un trim kauliņiem, kas veido dzirdes
kauliņu ķēdi. Faktiskais dzirdes orgāns ir iekšējā
auss, un to sauc par auss gliemezi.
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gliemezī, stimulējot tā saucamās matiņšūnas.
5. Matiņšūnas ģenerē elektriskos signālus, kas
no dzirdes nerva tiek pārsūtīti uz smadzenēm.
6. Smadzenes uztver elektriskos signālus kā
akustisku skaņu.

Dzirdes zuduma veidi

Dzirdes zuduma veidi atšķiras, tāpat kā cilvēki,

Jaukts dzirdes zudums

kuri no tiem cieš. Dzirdes zudums rodas viena vai
vairāku auss daļu bojājuma dēļ. Tālāk ir izskaidro-

Jaukts dzirdes zudums ir sensoneirāla un

ti četri dažādi dzirdes zuduma veidi:

konduktīva dzirdes zudumu kombinācija.

Konduktīvs dzirdes zudums

Vienpusējs kurlums

Konduktīvu dzirdes zudumu bieži izraisa auss

Ar šo terminu apzīmē ievērojamu vai pilnīgu

malformācija vai smagas vidusauss infekcijas.

vienas puses dzirdes funkcijas traucējumu. Lai gan
pacients var dzirdēt ar otru ausi, viņam joprojām

Sensoneirāls dzirdes zudums

ir grūti ar dzirdēt teikto ar bojājuma skarto pusi,
saprast runu trokšņainā vidē un noteikt, no ku-

Ar novecošanu saistīts dzirdes zudums (presbyacu-

rienes nāk skaņa.

sis vai ar vecumu saistīts dzirdes zudums) parasti ir
sensoneirāls dzirdes zudums. Cits izplatīts cēlonis

BONEBRIDGE ir piemērots risinājums konduktīva

var būt trokšņa izraisīta trauma.

un jaukta dzirdes zuduma, kā arī vienpusēja kurluma gadījumā.

Sensoneirāls dzirdes zudums
Auss gliemezis nefunkcionē pienācīgi un
nespēj pārveidot skaņas elektriskajos
impulsos, kas nepieciešami dzirdes nervam.

Vienpusējs kurlums
Ar šo terminu apzīmē
ievērojamu vai pilnīgu vienas
puses dzirdes funkcijas
traucējumu, lai gan ar otru
ausi joprojām var normāli
dzirdēt.

Konduktīvs dzirdes zudums
Nobloķēta vai deformēta

Jaukts dzirdes zudums

vidusauss var neļaut kauliņiem

Jaukts dzirdes zudums ir

pienācīgi vibrēt un nodot

sensoneirāla un konduktīva

skaņas informāciju uz iekšējo

dzirdes zudumu kombinācija.

ausi.

5

6

Dzirde, izmantojot kaula vadāmību —
pārbaudīta koncepcija

Pirmais mums zināmais kaula vadāmības principa
izmantotājs dzīvojis 18. gadsimtā. Tas bija

Kādos gadījumos tiek izmantota dzirde, ko
nodrošina kaula vadāmība?

slavenais komponists Ludvigs van Bēthovens.
Viņa dzirdes problēmas sākās vēl pirms 30 gadu

Kaula vadāmības dzirdes sistēmas var lietot, kad

sasniegšanas, un ar katru gadu tās pasliktinājās.

ir kavēta dabiska skaņas pārraide uz iekšējo ausi.

Dzīves nogalē viņš bija praktiski kurls. Par spīti

Kaula vadāmības dzirdes sistēmas ar mehānisku

dzirdes zudumam, viņš joprojām spēja dzirdēt

vibrāciju palīdzību stimulē galvaskausa kaulus. Šīs

mūziku. Lai to panāktu, viņš piestiprināja

vibrācijas tieši pārraida uz iekšējo ausi, kur tās tiek

diriģenta zizli pie klavierēm un sakoda zizli

apstrādātas kā parasta skaņa.

ar zobiem, lai dzirdētu mūziku ar žokļa kaula
palīdzību.

Kā var pārraidīt skaņu?
Ceļu skaņas pārraidei no ārējās auss caur
vidusausi uz iekšējo ausi sauc par gaisa
vadāmību. Bez gaisa vadāmības pastāv arī otrs
skaņas pārraides mehānisms — kaula vadāmība.
Kaula vadāmība apiet ārējās auss un vidusauss
struktūras. Caur galvaskausa kauliem skaņa tiek
pārraidīta tieši uz iekšējo ausi.
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INTELEKTISKA DZIRDES SISTĒMA

AUDIO PROCESORU UZ VIETAS
NOTUR MAGNĒTISKAIS
PIEVILKŠANĀS SPĒKS

SIGNĀLU PĀRRAIDES
SISTĒMA

DEMODULATORS

SIGNĀLU PĀRVĒRŠANA
MEHĀNISKĀ VIBRĀCIJĀ
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Kā darbojas BONEBRIDGE?

BONEBRIDGE ir kaula vadāmības implanta

Implants pārvērš elektriskos signālus mehāniskās

sistēma, kas sastāv no ārējā audio procesora,

vibracijās un pārraida uz kaulu. Pēc tam kauls

kas tiek nēsāts aiz auss, un implanta, kas tiek

veic vibrācijas tieši iekšējā ausī, kas atrodas

ķirurģiski ievietots zem ādas.

kaulā. Tieši tāpēc šādus implantus sauc par kaula
vadāmības implantiem.

Audio procesors ar magnētiskā pievilkšanās
spēka palīdzību tiek turēts tieši virs implanta,

Iekšējā ausī mehāniskās vibrācijas tiek pārvērstas

tāpēc to var nemanāmi un ērti nēsāt, paslēptu

nervu signālos un ar dzirdes nerva palīdzību

zem matiem.

pārraidītas uz smadzenēm, kur tās tiek atpazītas
kā skaņa.

Skaņas viļņus uztver audio procesora mikrofons.
Audio procesors pārvērš skaņu elektriskajos

Tā kā signāli tiek pārraidīti caur kaulu tieši uz

signālos. Šie elektriskie signāli caur neskarto

iekšējo ausi, ir iespējams kompensēt dzirdes

ādu tiek pārraidīti uz BONEBRIDGE sistēmas

traucējumus ārējā ausī un vidusausī.

implantēto daļu.

Audio procesors SAMBA

Kaula vadāmības
implants (BCI)

Kaula vadāmības
Floating Mass
Transducer (BC-FMT)
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Labums, ko sniedz daudzās
BONEBRIDGE priekšrocības

Novatoriskā kaula vadāmības dzirdes sistēma

Sistēmas aktivizēšana

piedāvā vairākus labumus:
BONEBRIDGE var aktivizēt divu līdz četru nedēļu

Kosmētiski pievilcīgs

laikā pēc operācijas. Aktivizēšanu pabeidz,
pielāgojot audio procesoru jūsu vajadzībām.

–– Ievietotais implants zem neskartās ādas ir
pilnībā neredzams.

Vienkārša apiešanās

–– Pieredze ar citiem dzirdes implantiem rāda,
ka šāda veida implanti zem neskartas ādas

Pateicoties SAMBA tālvadības pultij, ar audio pro-

ir saistīti ar ļoti zemu ādas komplikāciju

cesoru ir patiesi viegli apieties. Tā ļauj kontrolēt

rādītāju.

SAMBA skaļumu un viegli pārslēgt programmas.

–– Netiek nobloķēts auss kanāls.
–– Jaunā audio procesora SAMBA pārsegus var
savstarpēji samainīt. Tas dod iespēju nēsāt

Vienmēr gūstiet labumu, ko sniedz jaunākā
tehnoloģija

SAMBA, lai tas būtu redzams, vai nemanāmāk,
pieskaņojot tā krāsu matu tonim un nēsājot

Lietojot BONEBRIDGE, jūs vienmēr gūsiet labumu

zem matiem.

no jaunākās tehnoloģijas — katra audio procesoru paaudze ir savietojama ar implantu. Tas ļauj

Viegla operācija

jums viegli turpināt jaunināšanu līdz jaunākajam
modelim pat vairākus gadus pēc implantācijas.

BONEBRIDGE implanta ievietošanas operācija ir

Tādējādi jūs vienmēr gūsiet labumu no jaunākās

ātra un vienkārša procedūra, kas parasti ilgst no

audio procesora tehnoloģijas. Nepieciešama

pusstundas līdz stundai. Pēc tam nav nepieciešama

tikai pielāgošana, ko veic audiologs vai dzirdes

papildu ķirurģiskā iejaukšanās. Visas nomaināmās

speciālists.

BONEBRIDGE sistēmas daļas atrodas ārējā audio
procesorā.

11

Audio procesors SAMBA
Jūsu dzīve. Jūsu stils. Jūsu dzirde.

SAMBA ir jaunākās paaudzes audio procesors BO-

arī jūs labprātāk saplūstu ar apkārtējiem? Tādā

NEBRIDGE un VIBRANT SOUNDBRIDGE sistēmām.

gadījumā izvēlieties pārsegu, kas saskan ar jūsu

SAMBA nosaukums atbilst tā funkcijai — tas

matu krāsu un nemanāmi noslēpj procesoru zem

ir pieejams krāsainu pārsegu klāstu un padara

matiem. Novatoriskā dizaina un funkciju klāsta, ko

jūsu dzīvi skanīgu un krāsainu. Tā mūsdienīgā

audio procesors piedāvā lietotājiem, dēļ SAMBA

tehnoloģija ir tikpat iespaidīga kā dizains.

2014. gadā saņēma pazīstamo Sarkanā punkta
dizaina balvu.

Dizains — tikpat individuāls, cik individuāls
esat jūs

Taču SAMBA dara daudz vairāk, nekā vienkārši
atspoguļo jūsu individuālo stilu. Turpiniet lasīšanu,

Jaunais un novatoriskais SAMBA dizains sniedz jums

lai uzzinātu vairāk par tehniskajām iespējām, ko

izvēles brīvību! Pateicoties ātrai fiksēšanas iespējai

piedāvā jaunais audio procesors.

un dzirdamajam klikšķim, jūs varat piestiprināt
audio procesoram vienu no daudzajiem savstarpēji
samaināmiem pārsegiem, lai parādītu savu
noskaņojumu. Vēlaties šodien piesaistīt apkārtējo
uzmanību? Tad dariet to ekspresīvi, nēsājot vienu
no spilgtajiem mūsdienīga dizaina pārsegiem. Vai

Bezvadu savienojamība*

Intelligent Sound Adapter

Speech Tracking

Adaptīva virziena mikrofoni

Vienkārša kontrole un lietošana,
izmantojot tālvadības pulti

Individuāls dizains

Līdz 5 individuāli
pielāgojamām programmām
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Izvēlieties individuālu SAMBA stilu

Pamatkomplekts
SAMBA komplektā ietilpst 9 tālāk norādītie savstarpēji samaināmi pārsegi:

Silver Grey

Light Blond

Golden Sand

Simply Black

Terra Brown

Mahogany

Dark Chocolate

Tweed

Glossy Black

Dizaina pārsegi
12 tālāk norādītos individuālā SAMBA dizaina pārsegus var pasūtīt atsevišķi:

Playtime

Coral

Very Berry

Intarsia

Driftwood

Space

Glossy Anthracite

Safari

Kilt

Night Sky

Glossy Blue

Melody
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Tik mazs un tik tehnoloģijām bagāts
Intelligent Sound Adapter — SAMBA
pielāgojas jūsu klausīšanās vajadzībām

Individuāli pielāgojamas programmas —
jūsu klausīšanās pieredzes uzlabošana

SAMBA atšķir dažādas klausīšanās situācijas

Varat atlasīt vienu no piecām programmām, no

(piem., skaļu vidi, mūziku, sarunu klusā vidē utt.)

kurām katrai ir savi iestatījumi, īpašām situācijām

un automātiski pielāgojas vispiemērotākajam

(piem., trokšņainai videi vai gadījumiem, kad

iestatījumam. Audio procesors spēj arī

skatāties televizoru vai klausāties mūziku). Tas

atcerēties un atpazīt manuālo regulēšanu,

padara SAMBA ātru un viegli lietojamu.

ko lietotājs attiecīgās situācijās veic regulāri.
Piemēram, ja lietotājs vienmēr regulē skaļumu
klusā vidē, SAMBA atpazīst un saglabā šo

MED-EL tālvadības pults — kontrole
pogas spiediena attālumā

informāciju. Pēc tam sistēma automātiski adaptē
pamatiestatījumus, kā tos ir pielāgojis audiologs

Piegādes komplektā iekļautā SAMBA tālvadības

lietotāja individuālai manuālajai regulēšanai. Tas

pults ļauj kontrolēt SAMBA skaļumu un pārslēgt

ļauj lietotājam izvairīties no biežas regulēšanas

programmas. Nospiežot sākuma pogu, ar vienu

un audiologa-dzirdes aparātu speciālista

klikšķi varat atjaunot pamatiestatījumus.

apmeklēšanas, lai veiktu pielāgošanu.

Adaptīva virziena mikrofoni —
fona troksnis nu ir pagātnē!

Bezvadu savienojamība* — savienojums
ar pasauli
SAMBA var pievienot ārējām ierīcēm, izmantojot

Adaptīva virziena mikrofoni automātiski nosaka

Bluetooth vai indukcijas spoli. Tas dod iespēju,

un līdz minimumam samazina trokšņu radītos

nezaudējot kvalitāti, pārraidīt signālu bezvadu

traucējumus. Šī funkcija ir īpaši noderīga

ceļā no jūsu mobilā tālruņa, MP3 atskaņotāja,

situācijās, kad ir dzirdams skaļš fona troksnis,

FM sistēmas vai dzirdes palīgierīces uz audio

piemēram, restorānā. Lietojot SAMBA, jūs varat

procesoru.

visu uzmanību veltīt sarunu biedram. Trokšņu
radītie traucējumi aiz jums un līdzās tiek

Šīs bezvadu savienojamības funkcijas ir

automātiski novērsti.

pieejamas, izmantojot Siemens miniTEKTM,
kas tiek pārdots atsevišķi. Lai iegūtu papildu

Speech Tracking — skaidra runa
neatkarīgi no virziena, no kura tā dzirdama
Šī īpašā funkcija ļauj SAMBA automātiski
atpazīt virzienu, no kura dzirdama runa,
un veikt atbilstošu mikrofona jutīguma
virziena regulēšanu. Tas nodrošina optimālu
koncentrēšanos uz runu. Piemēram,
iedomājieties vienkāršu situāciju, kurā jūs
vadāt automašīnu un pasažieri runā ar jums.
Viņu sacītā saklausīšana vairs nekad nesagādās
problēmas!
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informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo MED-EL
pārstāvi, jūsu audiologu vai dzirdes speciālistu.

MED-EL sporta galvas josta
Komforts un atbalsts aktīvam
dzīvesveidam
MED-EL sporta galvas josta nodrošina komfortu
un drošību sporta un daudzu citu enerģisku
aktivitāšu laikā. Lietojot MED-EL sporta galvas
jostu, nav jāuztraucas par audio procesora
nobīdīšanos vai nokrišanu. Tagad varat droši
noturēt audo procesoru virs implanta, pateicoties
īpaša dizaina kabatām galvas jostā. Tāpat gaisu
caurlaidīgais mikrošķiedru materiāls aizsargā
audio procesoru pret sviedriem un mitrumu.
MED-EL sporta galvas josta ir pieejama melnā
krāsā, un ir pieejami četri galvas jostas izmēri
(XS, S, M un L). Pasūtiet galvas jostu tīmekļa lapā
www.medel.com/skinfit-en vai sazinieties ar
MED-EL pārstāvi.
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Ko saka BONEBRIDGE lietotāji?

Tagad es varu dzirdēt cilvēkus pa kreisi no sevis, un, pateicoties BONEBRIDGE, atkal jūtos ērti
kompānijā. Man vairs nav jālūdz cilvēkiem atkārtot sacīto, un es vairs neatbildu uz jautājumiem vai
komentāriem, uzdodot nepiemērotus jautājumus. Manai ģimenei arī ir kļuvis daudz vieglāk, jo viņiem
visu laiku nav jāatkārto man sacītais. Laika pavadīšana draugu grupā atkal sniedz prieku, es varu sēdēt
jebkurā krēslā un pilnībā iesaistīties sarunā.
Vai BONEBRIDGE saņemšana bija pareizā izvēle? Atbilde ir vienkārša — JĀ!
Alans (Apvienotā Karaliste)

Es jau gadu lietoju BONEBRIDGE sistēmu un varu teikt, ka tā patiesi bija
pareizā izvēle. Tas ir ievērojami pārspējis gaidīto. Skaņas kvalitāte un pilnība
ir daudz labāka, nekā biju iedomājies. Sanāksmju laikā es atkal varu sekot
līdzi sarunām un pievienoties tērzēšanai draugu sabiedrību restorānā. Kopš
saņēmu BONEBRIDGE, ir uzlabojusies ne tikai mana dzirde, bet arī dzīves
kvalitāte.
Dirks (Beļģija)

Pirms operācijas Vera nemaz nebaidījās. Viņas vecākā māsa pirms gada sāka lietot
VIBRANT SOUNDBRIDGE, un Vera redzēja, cik ļoti dzirdes implants uzlaboja viņas ikdienas
dzīvi. Tāpēc Vera ļoti gribēja, lai viņai būtu BONEBRIDGE. Pēc BONEBRIDGE implantēšanas
Vera daudz labāk saprot savus skolotājus un priecīgi rāda savus audio procesorus visiem
draugiem un skolasbiedriem. Izrādījās, ka arī futbola spēlēšana starpbrīžos nerada
nekādas problēmas!
Veras vecāki (Itālija)

Kopš saņēmu dzirdes implantu, mūzikai manā dzīvē ir arvien lielāka nozīme, jo tagad
dzirdu skaļāku un intensīvāku skaņu. Visvairāk mani iepriecina tas, ka, no rīta iekāpjot
automašīnā un ieslēdzot mūziku, es visu dzirdu daudz pilnīgāk un skaidrāk! Tas padara
mani ļoti laimīgu! Kopš tās dienas, kad tika aktivizēts mans BONEBRIDGE, es jūtos kā
cits cilvēks.
Daniela (Austrija)
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Bieži uzdotie jautājumi
Kādas priekšrocības piedāvā BONEBRIDGE,
salīdzinot ar tradicionālajiem kaula
vadāmības dzirdes aparātiem?

Vai es varu sajust vibrācijas galvā?
Nē. Kaula vadāmības implanta mehāniskās
vibrācijas netiek uztvertas kā vibrācijas.

Lietojot tradicionālo kaula vadāmības dzirdes
aparātu, jūs jūtat slāpējošu efektu, jo pārraide
notiek caur ādu. Turpretī BONEBRIDGE tiek

Cik ilgam laikam jāpaiet pēc operācijas, lai
es varētu lietot ierīci?

implantēts zem ādas, tāpēc ir iespējams
izvairīties no slāpējoša efekta. BONEBRIDGE var

Implantu parasti aktivizē divu līdz četru nedēļu

lepoties ar lielu priekšrocību — tā lietotājiem nav

laikā pēc ķirurģiskās procedūras. Implants

nekādu spiediena izraisītu sāpju. Salīdzinot ar

tiek aktivizēts, pielāgojot audio procesoru

BONEBRIDGE, tā sauktās kaula vadāmības brilles

individuālajam dzirdes zudumam.

ir jāipiespiež pie galvaskausa, pielietojot īpaši lielu
spēku, lai vabrācijas caur ādu varētu pārraidīt uz

Cik ilgi var nēsāt audio procesoru?

kaulu. Šāds pastāvīgs, liels pielietotais spiediens
var izraisīt ādas problēmas un galvassāpes.

Audio procesoru varat nēsāt, cik vien ilgi vēlaties.
Vairums lietotāju to nēsā visu dienu. Tomēr tas ir

Kādas priekšrocības piedāvā BONEBRIDGE,
salīdzinot ar kaulā iestiprinātiem dzirdes
aparātiem?

jānoņem pirms gulētiešanas vai došanās vannā.

Kas man ir jādara katru dienu,
lai mana BONEBRIDGE sistēma darbotos?

Bez nepatīkamas kosmētiskās situācijas kaulā
iestiprinātajiem dzirdes aparātiem ir pamatne, kas

Kad pamostaties, jums tikai jānovieto audio

izvirzās cauri ādai. Tas var izraisīt ādas kairinājumu

procesors virs implanta. Ik pēc aptuveni 5 dienām

un ādas infekcijas. BONEBRIDGE ir pirmais aktīvais

ir javeic tikai audio procesora baterijas nomaiņa.

kaula vadāmības implants, kas ļauj saglabāt
ādu neskartu. Pieredze rāda, ka šāda veida
implanti zem neskartas ādas rada ļoti maz ādas

Kurš var pateikt, vai BONEBRIDGE ir man
pareizais risinājums?

komplikāciju.
Ja jūs interesē BONEBRIDGE sistēma, lūdzu,

Vai es varu pārbaudīt kaula vadāmības
implanta darbību pirms operācijas?

sazinieties ar dzirdes implantu centru jūsu
apkārtnē. Atbilstošu informāciju varat atrast
mūsu tīmekļa vietnes (www.medel.com) sadaļā

Ja vēlaties uzzināt, vai BONEBRIDGE ir jums

“Find a Clinic” (Atrast klīniku). Jūsu dzirdes

pareizais risinājums, pirms implanta ķirurģiskas

zuduma veids un smaguma pakāpe tiks noteikti

ievietošanas jūs varat izmēģināt kaula vadāmības

implantu centrā, izmantojot audioloģiskās

dzirdes funkciju. To var izdarīt ar kaula vadāmības

pārbaudes. Veicot arī medicīnisko izmeklēšanu,

galvas jostas vai kaula vadāmības austiņu, kas

ir iespējams noteikt, vai jums ir piemērota

novietotas uz ādas aiz auss, palīdzību. Skaņa tiek

BONEBRIDGE vai cita MED-EL dzirdes sistēma.

pārsūtīta no kaula uz iekšējo ausi.
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MED-EL — UZTICAMS PARTNERIS
Iepazīstieties ar MED-EL!
Mēs uzņēmumā MED-EL esam nosprauduši mērķi visā pasaulē
pārvarēt dzirdes zudumu kā komunikācijas un dzīves kvalitātes
barjeru. MED-EL galvenā mītne atrodas Insbrukā (Austrija),
uzņēmumā strādā vairāk nekā 1500 darbinieku un tas darbojas
vairāk nekā 100 valstīs.
MED-EL dibinātāji Ingeborga un Ervins Hohmairi jau aptuveni 40
gadus ir bijuši pionieri kohleāro implantu izpētē. Uzņēmums
MED-EL vairāk nekā 20 gadus ir izstrādājis inovācijas dzirdes
implantu jomā.
Sazinieties ar mums, ja jums ir radušies jebkādi papildu jautājumi.
Mēs vienmēr esam gatavi sniegt atbalstu katrā jūsu dzirdes
ceļpjuma solī.
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MED-EL GmbH Niederlassung Wien
office@at.medel.com
MED-EL Deutschland GmbH
office@medel.de
MED-EL Deutschland GmbH
Büro Berlin
office-berlin@medel.de
MED-EL Deutschland GmbH
Helsinku birojs
office@fi.medel.com
MED-EL Unità Locale Italiana
ufficio.italia@medel.com
VIBRANT MED-EL
Hearing Technology France
office@fr.medel.com
MED-EL BE
office@be.medel.com
MED-EL GmbH Sucursal España
office@es.medel.com
MED-EL GmbH Sucursal em Portugal
office@pt.medel.com

MED-EL UK Ltd
MED-EL UK, galvenais birojs
office@medel.co.uk
MED-EL UK, Londonas birojs
office@medel.co.uk
MED-EL Corporation, ASV
implants@medelus.com
MED-EL Latino America S.R.L.
medel@ar.medel.com
MED-EL Colombia S.A.S.
Office-Colombia@medel.com
MED-EL Mexico
Office-Mexico@medel.com
MED-EL Middle East FZE
office@ae.medel.com
MED-EL India Private Ltd
implants@medel.in
MED-EL Hong Kong
Āzijas un Klusā okeāna reģiona
galvenā mītne
office@hk.medel.com

MED-EL, Ķīnas birojs
office@medel.net.cn
MED-EL Thailand
office@th.medel.com
MED-EL Malaysia
office@my.medel.com
MED-EL Singapore
office@sg.medel.com
MED-EL Indonesia
office@id.medel.com
MED-EL Korea
office@kr.medel.com
MED-EL Vietnam
office@vn.medel.com
MED-EL Japan Co., Ltd
office-japan@medel.com
MED-EL Australasia
office@medel.com.au

medel.com

28669 1.0

VIBRANT MED-EL Hearing Technology GmbH
Fürstenweg 77 | 6020 Innsbruck, Austria | vibrant@medel.com

MED-EL Philippines HQ
office@ph.medel.com
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