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СИСТЕМИ

КОХЛЕАРНОЇ

ІМПЛАНТАЦІЇ 





Продукція фірми Cochlear — світового лідера в області виробництва систем кохлеар�

ної імплантації. Системами кохлеарної імплантації фірми Cochlear користуються  лю�

ди, що не чують, в усьому світі. На даний момент понад 94000 чоловік більш ніж в 95

країнах світу обрали системи кохлеарної імплантації фірми Cochlear торговельної

марки Nucleus.



Системи кохлеарної

імплантації 3#го покоління

Nucleus 3 (Nucleus 24)

Фірма Cochlear відзначається  найбільшим

асортиментом кохлеарних імплантів і мовних

процесорів.

Приймач/Стимулятор всіх кохлеарних

імплантів Nucleus розміщений у титановому

корпусі, що має чудову біологічну сумісність і

надзвичайну стабільність у тканинах.

Титановий корпус, розміщенный в оболонці з

м'якого силіконового еластомеру, захищає

користувача й електроніку від будь�якого

ушкодження, викликаного зовнішнім впливом.

Титан не зруйнується навіть від прямого удару. 

Доведено, що надійність систем кохлеарної

імплантації Nucleus виняткова й не досягнута

іншими виробниками кохлеарних імплантів.



Кохлеарні імпланти Nucleus 3 (Nucleus 24)

Nucleus 24 k (CI24R(ST))

Кохлеарний імплант із 22 активними платиновими електродами, що вводяться в за�

витку,  у прямій електродній решітці  (+ 2 пасивні електроди — за межами завитки).

Удосконалена конструкція  приймача/стимулятора меншого розміру в міцному тита�

новому корпусі, покритому силіконовою оболонкою. Знімний магніт.

Nucleus 24 Contour (CI24R(CS))

Кохлеарний імплант із 22 активними платиновими електродами, що вводяться в за�

витку, у вигнутій електродній  решітці (+ 2 пасивних електроди — за межами завитки).

Удосконалена конструкція  приймача/стимулятора меншого розміру, також у міцному

титановому корпусі, покритому силіконовою оболонкою. Дає можливість збереження

залишкового слуху! Знімний магніт. 

Nucleus 24 Contour став першим імплантом, схваленим органом сертифікації США

(Food and Drug Administration) для дітей у віці від 12 місяців.



Nucleus 24 Contour Advance (CI24R(CA))

Кохлеарний імплант із 22 активними платиновими електродами, що вводяться в зави�

тку, з довгим провідником з кулькою й петлею, у вигнутій електродній решітці, що за�

вивається самостійно, з м'яким кінчиком і маркером на латеральній поверхні (+ 2 па�

сивних електроди — за межами завитки). Удосконалена конструкція  приймача/сти�

мулятора меншого розміру, також у міцному протиударному титановому корпусі, пок�

ритому силіконовою оболонкою. Дає можливість збереження залишкового слуху!

Знімний магніт. 

Nucleus 24 Double Array (CI11+11+2M)

Єдиний у світі кохлеарний імплант із двома прямими електродними решітками по 11

активних платинових електродів  у кожній (+ 2 пасивних електроди — за межами за�

витки). Удосконалена конструкція  приймача/ стимулятора меншого розміру, також

у міцному протиударному титановому корпусі, покритому силіконовою оболонкою.

Спеціально створений імплант для проведення кохлеарної імплантації у людей з

облітерацією просвіту завитки (наприклад, у випадках перенесеного менінгіту).

Знімний магніт.

Nucleus ABI Implant  (ABI24M) 

Унікальний стволомозговий імплант, призначений для випадків з ушкодженням слу�

хового нерва. Кохлеарний імплант із 21 активними плоскими платиновими електро�

дами, розташованими в 3 ряди на м'якому носії (+2 пасивних електроди). Удоскона�

лена конструкція  приймача/стимулятора меншого розміру в міцному протиударно�

му титановому корпусі, покритому силіконовою оболонкою. Знімний магніт.



Мовні процесори Nucleus 3 

Фірма Cochlear пропонує  кишенькові та

завушні мовні процесори. 

Кишеньковий мовний процесор розширює

можливості й дає більшу безпеку при

використанні маленькими дітьми. Завушний

процесор підходить для  дітей старшого віку та

дорослих людей з  більш  активним способом

життя.

Всі мовні процесори Nucleus пропонують

користувачам вибір однієї із трьох стратегій

кодування й забезпечують ряд характеристик

для оптимізації розуміння мови, особливо у

складних слухових умовах.

Завдяки використанню оптимальних стратегій

кодування, мовні процесори Cochlear мають

більш економічне споживання енергії й

дозволяють не міняти батарейки протягом 3�5

днів використання.



SPrint

Мовний процесор кишенькового типу; 

Міцний і зручний;

Підтримує три стратегії кодування мови (SPEAK, ACE, CIS);

Можливість налаштування чотирьох програм прослуховування;

Функція автоматичного динамічного діапазону (ADRO);

Світлова й звукова індикація режимів, рідкокристалічний дисплей, можливість

блокування кнопок — все це робить його дуже зручним при використанні

маленькими дітьми;

Функція телеметрії нервової відповіді (NRT) забезпечує легкість отримання

об'єктивної інформації при налаштуванні у маленьких дітей;

Живлення від пальчикових батарейок або акумуляторів.

ESPrit 3G

Мовний процесор завушного типу;

Підтримує три стратегії кодування мови (SPEAK, ACE, CIS);

Можливість налаштування двох програм прослуховування;

Спрямований мікрофон і функція Whisper дають можливість краще чути в складній

акустичній обстановці;

Є вбудована індукційна котушка, що полегшує розмову по телефону;

Сучасний дизайн і змінні корпуси різних кольорів;

Живлення від елементів 675 типу.



ESPrit 3G для Nucleus 22

Мовний процесор завушного типу, аналогічний ESPrit 3G. 

Створений спеціально для роботи з кохлеарними імплантами попереднього

покоління — серії Nucleus 22.  

Мовний процесор завушного типу; 

Підтримує три стратегії кодування мови (SPEAK, ACE, CIS); 

Можливість налаштування двох програм прослуховування; 

Спрямований мікрофон і функція Whisper дають можливість краще чути в складній

акустичній обстановці; 

Є вбудована індукційна котушка, що полегшує розмову по телефону; 

Сучасний дизайн і змінні корпуси різних кольорів; 

Живлення від елементів 675 типу; 

Сумісність з кохлеарним імплантом Nucleus 22. 



Системи кохлеарної імплантації 

4#го покоління

Nucleus Freedom

Новітня система імплантації фірми Cochlear — Nucleus

Freedom, що вийшла у світ в 2005 році, уже стала

світовим бестселером завдяки величезним

можливостям  обробки сигналу — революційної

технології SmartSoundTM, що дозволяє людям краще

чути у різних повсякденних ситуаціях.

Це вже четверте покоління багатоканальних систем

кохлеарної імплантації Nucleus!

Технологія SmartSoundTM означає наступні

можливості:

Функція BEAM — дозволяє підвищити розбірливість

мови співрозмовника; необхідна для  сфокусованого

прослуховування в шумному оточенні;

Функція ADRO — знижує голосний фоновий шум і

підсилює тихі звуки, що дозволяє вільно вести бесіду

в шумному оточенні; 

Функція WHISPER — забезпечує  чіткість тихих звуків

та шепітної мови.



Nucleus Freedom — унікальна розробка фірми Cochlear

Зберігаючи все краще із систем імплантації попередніх поколінь, Freedom придбав

цілий ряд особливостей:

Компактний протиударний титановий корпус імпланта, покритий силіконовою

оболонкою,  з можливістю використання у дітей з 12 місяців і навіть раніше;

Висока (до 32 000 Гц) швидкість стимуляції в 22 каналах електродної решітки;

Поліпшення якості телеметрії нервової відповіді, що дозволяє зробити більш

точне налаштування;

Імплант, що дозволяє зберегти залишковий слух;

Можливість проведення магнітно�резонансної томографії до 1,5 Тл без вилучення

магніту  та  до 3 Тл з тимчасовим вилученням магніту;

Можливість зміни конфігурації процесора від завушного до кишенькового, і

навпаки;

Нова революційна технологія SmartSound для поліпшення сприйняття звуків у будь�

якій обстановці;

Мініатюрні контролери, які роблять процесор більш зручним для користовача;

Сучасний привабливий дизайн;

Захист від вологи, бризок і поту;

Наявність РК�дисплея для зручності контролю програм прослуховування;

Економна витрата елементів живлення в мовному процесорі;

Nucleus Freedom, як і вся продукція фірми Cochlear, має найвищі показники

надійності й безпеки.



Кохлеарний імплант Nucleus

Freedom

Завдяки технології Nucleus Freedom, компанія

Cochlear продовжує виконувати свою місію —

розробку найсучасніших та надійніших

кохлеарних імплантів у світі. Кохлеарні імпланти

Freedom поєднують  у собі складний електронний

пристрій і сучасну електродну решітку Contour

Advance (відзначену спеціальною нагородою).

Завдяки цьому кохлеарні імпланти Freedom є

кращими у світі на сьогоднішній день і мають

великі перспективи  використання. 



Провідні незалежні дослідники встановили, що імпланти наступного покоління повинні

передавати звук до слухового нерву з дуже високою точністю синхронізації. Ця функція вже

вбудована в імпланти Freedom. Точність синхронізації імплантів Nucleus Freedom в 1000 разів

вище, ніж в інших кохлеарних імплантах, що є незаперечною перевагою.

До складу імплантів Nucleus Freedom входять сучасні контурні електроди, відзначені

спеціальною відзнакою. Метою використання 22 електродів є забезпечення більш точного

відтворення звуків при стимуляції слухового нерву, що дуже важливо для чіткого

розпізнавання звуків. Електроди спроектовані таким чином, щоб звести до мінімуму

можливість ушкодження чутливих зон завитки під час  операції, що має визначальне

значення для збереження залишкового слуху.

Імплант Nucleus Freedom має цілий ряд особливостей:

Проведення МРТ (магнітно�резонансної томографії)

Nucleus Freedom — це єдиний кохлеарний імплант, що дозволяє проводити МРТ до 1,5 Тл без

видалення  магніту й до 3 Тл із тимчасовим видаленням магніту.

22 активних електрода

Електроди забезпечують цілеспрямовану стимуляцію слухових нервів, що необхідно для

якісного сприйняття звуків.

Технологія SoftipTM

М'який кінчик електродної  решітки Softip захищає чутливі стінки завитки під час хірургічного

втручання.

Тонка й гнучка електродна решітка

Дозволяє розташувати електродну решітку ближче до волокон слухового нерву, завдяки чому

забезпечується більш сфокусована стимуляція з меншими витратами енергії.



Мовний процесор Nucleus

Freedom

В серці мовного процесора розташований

потужний комп'ютер, що називається

процесором цифрових сигналів (DSP).

Насправді, це навіть чотири комп'ютери,

розташовані на одній мікросхемі. Тільки в

Nucleus Freedom потужності комп'ютера досить

для реалізації таких інноваційних технологій, як

SmartSound. Цей мовний процесор також має

достатньо потужності для використання науково�

технічних винаходів майбутнього. Процесор

Nucleus Freedom — це нова епоха в мікрообробці

звуків!

Тільки Nucleus Freedom, має модульну

конструкцію мовного процесора, що дозволяє в

лічені секунди змінювати конфігурацію

процесора від завушного до кишенькового, і

навпаки.Nucleus Freedom здатний задовольнити

потреби людей будь�якого віку й способу життя.



Завушний контролер Nucleus Freedom:

РК�дисплей, що відображає інформацію про режим роботи мовного процесора й

заряд батарей; 

Можливість блокування керування мовним процесором; 

Можливість підключення аксесуарів, у тому числі використання FM систем; 

Є еталоном ергономічності й практичності при щоденному використанні; 

Живлення від акумуляторів або батарей 675 типу. 

Кишеньковий контролер Nucleus Freedom:

Має функцію акустичної індикації перемикання режимів роботи; 

Можливість блокування керування мовним процесором; 

РК�дисплей, що відображає інформацію про режим роботи мовного процесора й

заряд батарей; 

Ряд конструктивних особливостей дає переваги при використанні даного процесора

дітьми молодшого віку й людьми похилого віку; 

Живлення від акумуляторів або батарей типу ААА. 

Мовний процесор Freedom для Nucleus 24

Мовний процесор з контролерами кишенькового й завушного типу, аналогічний

мовному процесору Freedom. Створений спеціально для роботи з кохлеарними

імплантами попереднього покоління — серії Nucleus  3 (Nucleus 24).  



Кольорова гамма корпусів

Nucleus Freedom

Розмаїття кольорових вставок дає можливість з

легкістю змінювати оформлення мовного

процесора



SmartSound ТМ 

SmartSoundТМ — це революційна технологія в

області обробки звуку, що дозволяє чути краще

в набагато більшій кількості повсякденних

ситуацій (наприклад, на зборах, у групі людей, в

аудиторіях, у гучній обстановці).

Ця новітня цифрова технологія обробляє звукові

сигнали таким чином, що Ви можете

концентрувати свою увагу й чути ті звуки, які

найбільш важливі для Вас. 



Технологія SmartSoundТМ заснована на чотирьох науково�технічних розробках:

SmartSound Beam

Призначена для покращення сприйняття мови в групі людей. Якщо хтось розмовляє з

Вами в юрбі, фонові шуми можуть відволікати Вашу увагу. Технологія Beam дозволяє

приглушити відволікаючі звуки й сконцентруватися на розмові. 

SmartSound Whisper

Призначена для оптимального сприйняття тихих і віддалених звуків.

Найчастіше тихі й віддалені звуки дуже важко розпізнати. Технологія Whisper

підсилює тихі звуки й допомагає Вам  почути їх. 

SmartSound ADRO

Призначена для складних акустичних ситуацій. Багато акустичних умов, такі як

звукове оточення в торгових центрах і т.д., являють собою комбінацію одночасно

голосних і тихих звуків. Технологія ADRO автоматично регулює звуки до досягнення

певного балансу, завдяки чому Ви чуєте звуки більш чітко й комфортно. 

SmartSound Auto#sensitivityTM  

(Функція авточутливості)

Призначена для кращої розбірливості мови в гучному навколишньому звуковому

середовищі. Вона динамічно регулює рівень фонового шуму й налаштовує його на

комфортний для пацієнта рівень, що значно полегшує  перебування в шумі .



Контроль функціонування 

мовного процесору

1. Рідкокристалічний дисплей 

на всіх контролерах процесора Freedom показує

допоміжні повідомлення:

H1  (Батарейка розряджена)

H2  (Батарейка розряджається)

H3  (Неполадка з котушкою)

H4  (Помилка передачі звуку/стимуляції)

H5  (Програма ушкоджена)

Крім того, ідентифікатор на РК�дисплеї допомагає

пацієнтам, проімплантованим бінаурально,

розрізняти правий  й лівий мовні процесори.

2. Світлодіодний індикатор

повідомляє пацієнтам і оточуючим про появу

допоміжних повідомлень. 

3. Функція сповіщення

на кишеньковому контролері також повідомляє

пацієнтам, батькам і опікунам про появу

допоміжних повідомлень.



Конфігурації Nucleus Freedom

Мовний процесор Freedom доступний в 4�х

різних конфігураціях: 

Freedom BW (процесор з кишеньковим

контролером), 

Freedom BTE (процесор із завушним

контролером на 3 батарейки 675 типу), 

Freedom Mini#BTE (процесор із завушним

контролером на 2 батарейки 675 типу),

Freedom Babyworn (процесор зі спеціальним

набором аксесуарів для дітей).

Нові аксесуари для дітей дарують більше

свободи й забезпечують

підвищений комфорт і безпеку для дітей;

душевний спокій для батьків і опікунів;

оптимальне слухове сприйняття для дітей і

дорослих.



Freedom Babyworn™ 

Дозволяє маленьким пацієнтам використовувати

нову опцію носіння контролера, що

максимально забезпечує збереження

системи й комфорт.

До складу  Freedom Babyworn™

входить:

Два спеціальних футляри;

� Три види фіксації

(шпилька, затискач

типу «крокодил» і

липучка);

� Один сполучний

кабель;

� Спеціальні

ремінці для дітей;



Гнучкий ріжок Snugfit™

Унікальний гнучкий ріжок Snugfit™ дозволяє пацієнтам досягти надійної фіксації

процесора й підвищеного комфорту в будь�якій ситуації.

Є 3 варіанти кольору Snugfit™.

Підходить для всіх 4�х варіантів конфігурації процесора Freedom.

Ріжки (з покращеними властивостями зберігання)

Нові ріжки (з покращеними властивостями зберігання) забезпечують дуже надійну

фіксацію процесора для пацієнтів у випадку використання фіксуючих кілець і вушних

вкладок.

Захисний батарейний відсік і спеціальний інструмент для його видалення

зберігає душевний спокій батьків і опікунів, роблячи батарейки в контролері

недоступними для дітей. 

Захисні чохли для кишенькового контролера

Захисні чохли забезпечують більшу безпеку для дітей, запобігаючи їх доступу до

батарейних відсіків і батарейок;

Легко кріпляться на різні ремені.

У привабливому наборі Freedom BabywornTM зібрані всі новинки для задоволення

Ваших потреб у зберіганні й захисті!





Медичний центр «Інфотон» офіційний дистриб'ютор фірми Cochlear в Україні

На даний момент програму по кохлеарній імплантації в Укрїні здійснює  медичний центр «Інфотон», що є

дистриб'ютором  Cochlear в Україні.

Висококваліфіковані фахівці медичного центру «Інфотон» проведуть весь комплекс заходів по реабілітації

тотально глухих людей: від повноцінного обстеження по показанням/протипоказанням до кохлеарної

імплантації, хірургічної операції й повної реабілітації імплантованих пацієнтів.

Хірургічні операції в Україні, виконується кваліфікованими хірургами, які мають відповідні сертифікати. 

Звертайтесь в головний офіс «Інфотон» за адресою:  

Україна,  м. Київ, вул. Боткіна 4,  тел. 044 241�64�65 (багатоканальний)

А також у діючі філії в регіонах:

1. м. Миколаїв, вул. Колодязна, 3А, oф. 1 (пр. Леніна, за АТБ) тел.(0512) 24�45�84

2. м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 4, оф. 19 тел.(0652) 276�213 

3. м. Ужгород,  вул. Волошина 40/3  тел. (0312) 63�08�80

4. м. Івано#Франківськ, вул. Галицька, 64�Б тел. (0342) 71�34�94, 

5. м. Суми, вул. М. Лушпи, 54,  тел. (0542) 79�04�86 

6. м. Рівне, вул. Драгоманова, 7,  Поліклініка  №2,  2 поверх  тел. (0362) 45�12�75 

7. м. Чернігів, вул. Пирогова, 15 Дитяча поліклініка № 1, тел. (0462) 97�33�43  

8. м. Полтава, вул. Зеньковска, 6. Поліклініка ПТМЗ тел. 8(0532) 51�14�02

www.infoton.com.ua

e#mail: office@infoton.kiev.ua

Hear now. And always


