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BONEBRIDGE كاشت داخلي
سيستم كاشت هدايت استخواني

براي گيرندگان
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آيا گرفتن يك كاشت داخلي 
BONEBRIDE، انتخاب درستي بود؟ 

بسيار ساده – بله !
Alan از انگلستان

* ويِژگي اتصال بي سيم از طريق ™miniTek. زيمنس قابل دسترس مي باشد. كمپانی Sivantos ،مسئول كار با 
  SAMBA، يا تطبيق آن با ايمني و تنظيم استانداردها در عمل با SAMBA، نيست.

Pictures: eye5.at // Daniel Zangerl
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ما مفتخريم كه اولين كاشت هدايت استخوانی فعال – 
BONEBRIDGE، را به شما معرفی كنيم.

با استفاده از اين سيستم، MED-EL خانواده كاشت های 
شنوايی خود را كامل می كند. فن آوری حفظ پوست 

سالم، كه قباًلدر كاشت های حلزون و كاشت های گوش 
ميانی ما، اجرا و مقررشده است، به خوبی اثبات شده است.

ودرحال حاضر با موفقيت در تحريك هدايت استخوانی 
به كارگرفته شده است MED-EL ، اكنون می تواندحتی 
به بيشتر افرادی كه از اشکال مختلف كم شنوايی رنج 

می برند، راه حل هايی در محدوده وسيعی ازمحصوالت 
كاشت های شنوايی درسرتاسر جهان ارايه دهد.

فن آوري پيشرفته 

BONEBRIDGE، يك كاشت هدايت استخوانی نوآورانه 

است، كه كاماًل زير پوست سالم، قرار می گيرد. واجازه 
می دهد كه صدا مستقيمًا از طريق هدايت استخوانی به 

گوش داخلی، منتقل شود هدايت استخوانی نقش مهمی 
را برای افراد بازی می كند، به ويژه درافرادی كه صدا 

نمی تواند از طريق مسير طبيعی به گوش داخلی منتقل 
گردد. بنابراين صدا از طريق استخوان جمجمه به گوش 
داخلی برای تحريك اعصاب شنوايی، منتقل می شود . 

به منظور تشخيص اينکه آيا BONEBRIDGE، يك راه 
حل مناسب برای شماست، در ابتدا بايد داليل كم 

شنوايی تان روشن شود.

BONEBRIDGE، براي بزرگساالن و بچه ها ي 5 سال و 

باالتر قابل دسترسي است و مي تواند براي مدل هاي 
كم شنوايی زير هم استفاده گردد:

- كم شنوايی انتقالی
- كم شنوايی آميخته 

- كری يك طرفه  

اولين كاشت استخوانی فعال 
 BONEBRIDGE - درسرتاسرجهان
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گوش ها عضوهای استثنايی هستند. آنها صدا راجمع 
آوری كرده و تبديل به اطالعاتی می كنند كه توسط 
مغز قابل تفسير باشد. دانستن چگونگی عمل كردن 

شنوايی هنجار، می تواند به شما كمك كند كه داليل 
كم شنوايی تان را بفهميد وبه شما كمك می كند كه 
تصميم بگيريد كدام يك از گزينه های درمانی برای 

شما می تواند بهتر باشد. 

گوش انسان به اين سه منطقه تقسيم می شود: گوش 
خارجی شامل اجزای قابل رويت گوش و كانال گوش 

است.  گوش ميانی شامل عمدتًا پرده گوش و سه 
استخوانچه كوچك كه از زنجيره استخوانی می باشد. 

گوش داخلی كه درحقيقت عضو شنوايی است و حلزون 
ناميده می شود. 

شنوايی هنجار چگونه كار می كند؟ 

صدا توسط گوش گرفته می شود و از طريق كانال . 1
شنوايی به پرده گوش منتقل می گردد.

پرده گوش صدای ورودی را به ارتعاش تبديل می . 2
كند. 

سه استخوانچه شنوايی با اين ارتعاش به حركت . 3
درمی آيند و تحريك آكوستيك رابه حلزونی منتقل 

می كنند. 
مايع داخل حلزونی در نتيجه به حركت و تحريك به . 4

اصطالح سلولهای مويی منجر می شود. 
سلول های مويی سيگنال های الکتريکی توليد می . 5

كند كه ازاعصاب شنوايی به مغز منتقل می شود. 
مغز، سيگنالهای الکتريکی را بعنوان  صدای . 6

آكوستيك تفسير می كند

شنوایی ما چگونه کار می کند؟ 

1

5

4

3

2



5

انواع مختلف كم شنوايی 

هر نوع ازكم شنوايی ازشخصي به شخص ديگری كه 
از آن رنج می برد، متفاوت است. كم شنوايی ازطريق 

آسيب يك يا چندين بخش ازگوش سرچشمه می گيرد. 
4 نوع مختلف كم شنوايی به شرح زير می باشد:

كم شنوايی انتقالی 

كم شنوايی انتقالی اغلب بدليل تغييرشکل گوش يا 
التهابات مکرر گوش، ناشی می شود. 

كم شنوايی حسی – عصبی 

كم شنوايی وابسته به كهولت سن )presbyacusis  يا 
كم شنوايی وابسته به سن ( عمومًا يك كم شنوايی 

حسی –عصبی است و دليل رايج ديگر می تواند تروماي 
ناشي ازسرو صدا باشد.

كم شنوايی آميخته

كم شنوايی آميخته به معنی تركيبی از كم شنوايی حسی 
–عصبی و انتقالی می باشد 

كری يك طرفه 

اين نشان دهنده، نقص كامل يا قابل توجه عملکرد 
شنوايی در يك گوش است. اگرچه بيماران می توانند با 
گوش ديگر بشنوند، آنها همچنان مشکالتی در شنيدن 

مکالمات ازطرف گوش مقابل، درک گفتاردر محيط 
پرسرو صدا و جهت يابی از سمتی كه صدا می آيد را، 

دارند . 

BONEBRIDGE، یک راه حل مناسب برای کم شنوایی 

انتقالی و آمیخته و برای کری یک طرفه می باشد.

كری يك طرفه 
اين نشان دهنده نقص كامل يا 

قابل توجه عملکرد شنوايی در يك 
گوش، اگرچه شنوايي درگوش 
مقابل هنوز طبيعي مي باشد. 

كم شنوايی آميخته
تركيبی از كم شنوايی حسی –
عصبی و كم شنوايی انتقالی  

می باشد.

كم شنوايی حسي – عصبي 
حلزوني به درستي عمل نمي كند و قادر به تبديل 

اصوات به پالس هاي الکتريکي كه مورد نياز اعصاب 
شنوايي است، نمي باشد.

كم شنوايی انتقالی
يك انسداد ياناهنجاري درگوش 

مياني مي تواند مانع ارتعاش مناسب 
استخوان ها و انتقال اطالعات 

آكوستيکي به گوش داخلي باشد.
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اولين كاربر دستگاه هدايت استخوانی، كه برای ما فردی 
شناخته شده است، در قرن هيجده ام زندگی می كرد. او 
آهنگساز معروف لودويگ ون بتهوون، بود. حتی قبل از 
اينکه به سن 30سالگی برسد، مشکالت كم شنوايی او 

شروع شده بود و هر سال بدتر می شد. درانتهای زندگی 
اش او كاماًل ناشنوا شده بود. علی رغم كم شنوايی او 
هنوز قادر به شنيدن موسيقی بود. برای رسيدن به اين 

منظور، او يك عصا به پيانو خود متصل می كرد و با 
دندان هايش روی عصا ضربه ميزد، تا بتواند موسيقی را 

ازطريق استخوان آرواره اش بشنود.

صدا چگونه می تواند منتقل شود؟ 

مسير انتقال صدا از گوش خارجی، از طريق گوش ميانی 
به گوش داخلی، بعنوان هدايت هوايی شناخته شده 

است. عالوه بر هدايت هوايی، يك مکانيزم ديگر برای 
انتقال صدا وجود دارد.كه اصطالحًا –هدايت استخوانی 

ناميده می شود.  تقال استخوانی گوش خارجی و گوش 
ميانی را دور می زند.صدا از طريق استخوان جمجمه 

مستقيمًا به گوش داخلی منتقل می شود. صدا ازطريق 
استخوان جمجمه مستقيمًا به گوش داخلی منتقل  

می شود. 

چه زمانی شنوايی هدايت استخوانی استفاده می شود ؟ 

وقتی كه درانتقال طبيعی صدا درگوش طبيعی مانعی 
وجود داشته باشد، سيستم های شنوايی هدايت 

استخوانی می تواند استفاده گردد درسيستم های شنوايی 
هدايت استخوانی، استخوان جمجمه، به وسيله ارتعاش 

مکانيکی، تحريك می شود. اين ارتعاشات مستقيمًا 
به گوش داخلی منتقل می شوند، جايی كه آنها مانند 

صدای طبيعی پردازش می شوند. 

شنوايي هدايت استخواني
يك مفهوم به خوبي اثبات شده
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انتقال سيگنال سيستم

تفكيك كننده

تبديل سيگنال
به مكانيكي ارتعاش

پردازشگر صوتي بوسيله خاصيت جذب 
مغناطيسي نگه داشته مي شود.

سيستم شنوايي هوشمند

8
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BONEBRIDGE ، يك سيستم كاشت هدايت استخوانی 

است، شامل يك پردازشگرصوتي خارجی كه پشت 
گوش قرار می گيرد. 

پردازشگر صوتي با استفاده ازخاصيت جذب مغناطيسی، 
مستقيمًا باالی كاشت قرار می گيرد و بنابراين می تواند 

بصورت كامل و با احتياط زيرمو قرارگيرد. 

امواج صوتی از طريق ميکروفون موجود در 
پردازشگرصوتي گرفته می شود. پردازشگر صوتي، 

صدا را به سيگنال های الکتريکی تبديل می كند. اين 
سيگنال های الکتريکی ازطريق پوست سالم به بخش 
كاشت شده از سيستم BONEBRIDGE، منتقل می شود. 

سيگنال های الکتريکی توسط كاشت به ارتعاشات 

مکانيکی تبديل می شود وبه استخوان منتقل می گردد. 
سپس استخوان ارتعاشات رامستقيمًا به گوش داخلی، 
جايی كه در استخوان جاسازی شده است، هدايت می 

كند.  اين دليل نامگذاری اين نوع كاشت ها، به نام 
كاشت های هدايت استخوانی است. 

درگوش داخلی، ارتعاشات مکانيکی به سيگنال های 
عصبی تبديل می شوند و ازطريق اعصاب شنوايی به 

استخوان منتقل می شوند و بعنوان صدا تفسيرمی گردند. 

ازآنجايی كه سيگنالها مستقيمًا ازطريق استخوان به 
گوش داخلی منتقل می شوند، اختالالت شنوايی در 
گوش خارجی و گوش ميانی می تواند جبران شود. 

BONEBRIDGE، چگونه كار می كند؟ 

انتقال سيگنال سيستم

)BCI( كاشت هدايت استخواني
SAMBA پردازشگر صوتي

مبدل ارتعاشي هدايت 
)BC-FMT( استخواني
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سيستم شنوايي هدايت استخواني نوآورانه مزاياي 
متعددي را به شما ارايه مي دهد. 

طراحی منحصر به فرد

دستگاه كاشت بصورت كامال نامرئي زير پوست سالم - 
قرار مي گيرد.   

تجربه استفاده از كاشت هاي شنوايي ديگر نشان  - 
مي دهدكه اين نوع كاشت هاي پوست سالم با نرخ 

بسيار پاييني از عوارض پوستي مرتبط هستند. 
نبودن انسداد در كانال گوش- 
روكش های پردازشگرصوتی SAMBA، می توانند - 

متناوبًا تعويض گردند. اين به شما انتخاب استفاده 
SAMBA، را آشکارا با يك طرح يا احتياطٌا منطبق با 

رنگ مو، در زير مو می دهد.

جراحی ظريف  

جراحی BONEBRIDGE ، يك فرايند ساده و سريع  
می باشد. معمواًل نيم ساعت تا يك ساعت زمان می 

برد. بعد ازآن به مداخله جراحی بيشتری نيازنيست . همه 
اجزاء قابل تعويض سيستم  BONEBRIDGE، در پردازشگر 

صوتی خارجی تعبيه شده است. 

فعال سازی سيستم 

BONEBRIDGE، می تواند 2 الی 4 هفته بعد از جراحی 

فعال گردد. فعال سازی بوسيله تنظيم پردازشگر صوتی 
با نيازهای شخصی شما، كامل می گردد. 

دسترسی ساده 

با استفاده از كنترل از راه دور SAMBA، كاربرد پردازشگر 
صوتی، برای شما واقعًا ساده است. اين شما را قادر می 

 سازد كه ميزان صدای 
SAMBA ، را كنترل كنيد و به آسانی برنامه های مختلف 

را تغيير دهيد. 

بهره مندی هميشه از آخرين فن آوری

با BONEBRIDGE، شما هميشه ازآخرين فن آوری بهره 
مندمی شويد. هر نسلی از پردازشگر صوتی با كاشت 
سازگار می باشد. اين به شما اين امکان را می دهد 
كه بتوانيد به آخرين مدل از اين سيستم بعد از سال 

ها داشتن كاشت داخلی، ارتقا پيدا كنيد درنتيجه شما 
هميشه می توانيد از آخرين فن آوری پردازشگر صوتی 
بهره مند شويد . تنها چيزی كه نيازاست، تنظيم بوسيله 

شنوايی شناس يا متخصص شنوايی است.

بهره مندي از تعداد زيادي از 
BONEBRIDGE مزاياي
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SAMBA ، آخرين نسل از پردازشگر صوتی سيستم 

 BB و سيستم كاشت استخوانی VSB كاشت گوش ميانی
می باشد SAMBA ، آنچنان كه از نامش پيداست: همراه 
طيف وسيعی از روكش های رنگی می باشد و رنگ و 

صدا را به زندگی شما می آورد. فن آوري برش لبه آن، 
بخش قابل توجه طراحي آن مي باشد.

طراحی - منحصراً برای شما

طراحی جديد و نوآورانه SAMBA، انتخاب آزادانه ای 
را به شما می دهد. با يك ضربه محکم وسريع و تنها 

با يك كليك، شما می توانيد يکی از روكش های قابل 
تعويض را، براي انعکاس وضعيت تان، به پردازشگر 

صوتي تان متصل كنيد. آيا دوست داريد بين دوستانتان 

متمايز شويد؟ پس با استفاده از يکی از مدل های رنگی، 
خود را متمايز كنيد. يا اينکه شما طرح تركيبي را ترجيح 

خواهيد داد؟ پس روكشي را انتخاب كنيد كه مطابق 
با رنگ موي تان باشد و پردازشگر صوتي را با احتياط 
زير موهايتان مخفي كند. بدليل طراحي نوآورانه آن و 

و طيف وسيعي از ويژگي هايي كه پردازشگر صوتي به 
كاربران پيشنهاد مي دهد، جايزه معروف  طراحي  2014 

-نقطه قرمز)reddot( به SAMBA ، اهدا شد.

اما SAMBA ، بسيارساده، سليقه شخصي شما را بازتاب 
مي دهد. بخوانيد تا درباره ويژگي هاي فني كه با 
پردازشگرصوتي جديد ارايه مي شود بيشتربدانيد.  

SAMBA پردازشگرصوتی
زندگی شما سليقه شما شنوايی شما

طراحي منحصر بفرد

اتصال بي سيم*

كنترل و رسيدگی ساده 
با كنترل از راه دور

ميکروفون هاي تطبيق جهت

تطبيق صداي هوشمند

باالتر از 5 برنامه منطبق منحصر بفرد

رديابي گفتار
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Coral Very BerryPlaytime Intarsia SpaceDriftwood

SafariGlossy Anthracite Night Sky Glossy BlueKilt Melody

Tweed

Silver Grey Golden SandLight Blond Glossy BlackSimply Black

Mahogany Dark ChocolateTerra Brown

طرح SAMBA انحصاري خود را     
انتخاب كنيد.

پردازشگر SAMBA، شام با اين 9روكش قابل تعويض همراه است.

بسته بندي اوليه

روكش هاي طرح دار

اين 12عدد روكش طرح دار منحرص بفرد SAMBA، مي تواندبصورت جداگانه سفارش داده شود:
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تطبيق صداي هوشمند- SAMBA، براي كاربرد شنوايي 
شما تطبيق يافته است.

SAMBA ، در وضعيت هاي مختلف شنيداري قابليت 

تشخيص دارد )محيط پرسروصدا، موسيقي، مکالمه در 
يك محيط آرام و غيره( و بصورت خودكاربراي اندازه 

گيري مناسب تر، تنظيم مي شود. پردازشگرصوتي 
همچنين توانايي يادگيري و تشخيص، تنظيمات دستي 

را كه كاربران مرتبًا در شرايط مربوطه ايجاد مي كنند، را 
دارد. بعنوان مثال، اگر شما هميشه در محيط آرام ميزان 
صدا را تنظيم مجدد مي كنيد SAMBA ، اين اطالعات را 
تشخيص داده و ذخيره مي كند. سيستم سپس بصورت 

خودكارتنظيمات ابتدايي را كه شنوايي شناس انجام 
داده رابا تنظيمات دستي فردي شما تطبيق مي دهد. 

اين موضوع شما را از انجام تنظيمات مکرر و قرارهاي 
فيتينگ با متخصص شنوايي شناس، بي نياز مي كند.

ميکروفون هاي تطبيق جهت - سر وصداي پس زمينه 
چيزي است متعلق به گذشته

ميکروفون هاي تطبيق جهت بصورت خودكار سر وصدا را 
تشخيص داده و به حداقل مي رساند. اين ويژگي بصورت 
خاص در وضعيت هايي كه سروصداي پس زمينه بلندي 

وجوددارد، مفيداست. مانند يك رستوران با SAMBA ، شما 
مي توانيد تمام توجه خود را به شخصي كه با او صحبت 
مي كنيد معطوف سازيد – تداخل سر و صدا در پشت سر 

يا اطراف شما بصورت خودكار از بين مي رود.

مدار رديابي گفتار- باعث افزايش درک گفتار از هر 
جهتی می گردد.

اين ويژگي خاص SAMBA ، را قادر مي سازد كه بصورت 
خودكارجهت گفتار را از سمتي كه دارد مي آيد تشخيص 

دهد و تنظيمات مربوطه را براي جهت يابي ميکروفون 
ايجاد نمايد. اين در تمركز مطلوب در سخنراني نتيجه 

مي دهد. بعنوان مثال، فکركنيد درحال راندن ماشين 
خود هستيد و مسافران شما، درحال صحبت با شما 

هستند. شما ديگر هيچ مشکلي در شنيدن صداي شان 
نخواهيد داشت.

برنامه هاي تطبيقي منحصر به فرد- خو گرفتن به 
تجربه شنوايي تان

شما مي توانيد يکي ازپنج برنامه را فعال كنيد، هركدام با 
تنظيمات منحصر به خودش، براي وضعيت هاي خاص 
)براي محيط پرسرو صدا يا براي تلويزيون و موسيقی(. 
اين  SAMBA را سريع و آسان می سازد. برای استفاده،

كنترل از راه دور SAMBA - كنترل با فشار يك دكمه

كنترل از راه دور SAMBA، ارايه شده، شمارا قادر 
می سازد كه ميزان صدای SAMBA را كنترل كنيد وبه 
آسانی برنامه های مختلف را تغيير دهيد. بوسيله دكمه 
"HOME"، شما می توانيد تنظيمات اوليه را تنها با يك 

كليك بازگردانيد.

اتصال بي سيم* - با جهان در ارتباط باشيد.

SAMBA، می تواندبه وسايل خارجی از طريق بلوتوث يا 

تله كويل، متصل شود. اين مساله، اين امکان را فراهم 
مي كند تاسيگنال هاي تلفن همراه تان، دستگاه پخش 
MP3، سيستم FM يا وسيله كمك شنوايی منتقل شود. 

بدون از دست دادن كيفيت پردازشگر صوتي، به صورت 
بي سيم 

 miniTekTM اين توابع اتصاالت بی سيم، از طريق
زيمنس، قابل دسترس است كه بصورت جداگانه فروخته 

می شود. برای اطالعات بيشتر، لطفًا با نماينده محلی 
MED-EL ، شنوايی شناس يا متخصص شنوايی تان 

تماس بگيريد.

بسياركوچك، پر از فن آوري
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MED-EL پيشاني بند ورزشی
مناسب و پشتيبان برای يك سبك زندگی فعال 

پيشاني بند ورزشی MED-EL ، راحتی و ايمنی را برای ورزش 
كردن وخيلی ازفعاليت های شديد، فراهم می كند. با اين 
پيشاني بند، هيچ نگرانی دررابطه با جداشدن پروسسور از 
روی سر و يا افتادن روی زمين وجود ندارد. حاالشما می 

توانيد پردازشگرصوتي را، به لطف جيب خاص طراحی شده 
در پيشاني بند، بصورت ايمن در جای خود روی جزء كاشت 

شده قرار دهيد. همچنين مواد ميکرو فايبرقابل تنفس، 
پردازشگر صوتي را از عرق و رطوبت محافظت می كنند 

پيشاني بند ورزشی MED-EL به رنگ مشکی در دسترس 
است ودر 4اندازه مختلف موجودمی باشد. )كوچك و خيلی 
كوچك متوسط و بزرگ(. پيشاني بند خود رادر سايت  زير 

سفارش دهيد www.medel.com/skinfit-en ، يا با نماينده 
MED-EL تماس بگيريد.

15
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كاربران BONEBRIDGE چه مي گويند؟

از وقتي كه من كاشت شنوايي دريافت كرده ام، موسيقي بطور فزاينده اي، نقش مهمي در زندگي من 
بازي كرده است. چون، اكنون صدا براي من بلندتر و شديدتر شده است. چيزي كه مرا بسيارخوشنود 

مي سازد: وقتي كه من صبح سوار ماشين ام مي شوم و موزيك را روشن مي كنم و هرچيزي را با 
صداي بلندتر و واضح تر و مشتاقانه تري مي شنوم! اين مرا پر از حس شادي مي سازد! من از روزي 

كه سيستم BONEBRIDGE ام فعال شده است احساس مي كنم كه شخص جديدي شده ام .

من سسيتم كاشت استخواني BONEBRIDGE ام را در حال حاضربه مدت يك سال است كه 
دارم ومي توانم بگويم كه آن واقعًا انتخاب درستي بوده است.  كيفيت و غناي صدا بيشتر از 

چيزي است كه مي توانستم تصوركنم . من مي توانم مکالمات را درطول يك سخنراني دوباره 
دنبال كنم و در بيرون به دوستان، دريك رستوران ملحق شوم. ه تنها شنوايي من بلکه كيفيت 

زندگي من، از زمانيکه سيستم كاشت استخواني BONEBRIDGE  رادريافت كرده ام بهتر شده 
است.     

من اكنون مي توانم صداي افراد سمت چپم را بشنوم. با داشتن BONEBRIDGE من حاال دوباره دراجتماع راحت هستم. 
من ديگر نياز ندارم كه ازمردم بخواهم چيزي را كه مي گويند تکرار كنند وديگرمدت طوالنی است كه با جواب هاي نا 
مناسب به سوالت و نظرات واكنش نشان نمي دهم. براي خانواده ام زندگي خيلي راحت تر شده چون ديگر تمام مدت، 
نيازي به تکرار چيزي كه مي گويند نيست. بيرون رفتن دريك گروه دوباره براي من يك تجربه لذت بخش شده است 

چونکه من مي توانم روي هر صندلي بنشينم و كاماًل در مکالمات شركت داشته باشم.
آيا گرفتن  BONEBRIDGE يك انتخاب درست بوده؟ ساده است – بله !

17

Alan  ازانگليس

Dirk، بلژيك

Vera ، قبل از جراحي اصاًل نترسيده بود. خواهربزرگترش يك سيستم كاشت گوش مياني VSB ،  دريافت كرده 

بود. و vera ديده بود كه يك كاشت شنوايي چه اندازه زندگي روزانه او را بهتر كرده است. بنابراين او واقعٌا مي 
خواست كه يك سيستم BONEBRIDGE داشته باشد . از زمان دريافت BONEBRIDGE ، vera معلم هايش را 

بهتردرک مي كند و با خوشحالي پردازشگر صوتي خود را به دوستان و همکالسي هايش نشان مي دهد. بازي 
كردن فوتبال با هرشخصي دراوقات فراغت، ثابت كرده است كه هيچ مشکلي وجود ندارد .

خانواده Vera از ايتاليا

Daniela از اتريش
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 مزاياي ارايه شده بوسيله سيستم كاشت استخواني 
BONEBRIDGE، كه با سمعك هاي هدايت استخواني 

معمولي، مغايرمي باشد، چيست؟ 
با سمعك هاي هدايت استخواني معمولي، شما يك 

اثركاهنده، بدليل هدايت از طريق پوست داريد. برعکس، 
سيستم كاشت استخواني  BONEBRIDGE زير پوست 

كاشت شده است، بنابراين اثر كاهندگي مي تواند از بين 
برود. يکي ازبزرگترين مزاياي سيستم كاشت استخواني 

BONEBRIDGE، اين است كه كاربران هيچ مشکلي با درد 

ناشي از فشار ندارند. درمقايسه با سيستم كاشت استخواني 
BONEBRIDGE، كه عينك هاي هدايت استخواني ناميده 

مي شود. بايد با فشارقوي خاصي روي پوست سرفشرده 
شوند تا اجازه دهند كه ارتعاش از طريق پوست به استخوان 

منتقل شود. كه  اين فشار باالی مداومی كه روي پوست 
بکار می رود می تواند باعث مشکالت پوستی و سردرد شود 

مزاياي ارايه شده بوسيله سيستم كاشت استخواني 
BONEBRIDGE كه با سمعك هاي متصل به استخوان، 

مغايرمي باشد چيست؟ 
عالوه بروضعيت نامطلوب ظاهري، سمعك هاي 

استخوانی، پايه ای دارند كه بيرون از پوست قرار می 
گيرد، كه ممکن است منجربه عفونت و يا سوزش پوست 
شود. اين ممکن است منجر به ناراحتی ها و عفونت های 

 ،BONEBRIDGE پوستی شود. سمعك كاشت استخوانی
اولين كاشت هدايت استخوانی فعال است كه به پوست 

آسيبی نمی رساند. تجربه نشان می دهد كه اين شکل از 
كاشت های شنوايی بدون آسيب رساندن به پوست نرخ 

بسيار پايينی ازمشکالت پوستی را دارند. 

من می توانم قبل از جراحی، شنيدن را با استفاده از يك 
كاشت هدايت استخوانی، آزمايش كنم ؟  

اگر شما می خواهيد بدانيدكه آيا سمعك كاشت 
استخوانی BONEBRIDGE ، يك راه حل مناسب برای 

شما می باشد. می توانيد شنوايی هدايت استخوانی 
را قبل ازكاشت تجربه كنيد. اين با كمك تل هدايت 
استخوانی يا هدفون های هدايت استخوانی، كه روی 

پوست پشت گوش، قرار می گيرد، كامل می شود. سپس 
صدا از طريق استخوان به گوش داخلی منتقل مشود. 

آيا من می توانم ارتعاش را در سرم احساس كنم؟
خير.ارتعاشات مکانيکی استخوان، كاشت استخوانی، 

محسوس نيستند بعنوان ارتعاشات.

من چه زمانی بعد از جراحی می توانم شروع به استفاده 
از دستگاه كنم ؟  

كاشت داخلی عمومًا دو الی چهار هفته بعد از فرايند 
جراحی، فعال می شود. كاشت داخلی با تنظيم پردازشگر 

صوتی مطابق با كم شنوايی فرد، فعال می گردد.

من چه مدت می توانم از پردازشگر صوتی استفاده كنم؟ 
شما می توانيد از پردازشگر صوتی هرزمانی كه تمايل 

داريد استفاده كنيد.  اكثريت كاربران هرروزه از آن 
استفاده می كنند. اگرچه، پردازشگر صوتی بايد قبل از 

خواب ياحمام از سرجدا شود. 

روزانه چه کاری باید انجام دهم، که سیستم کاشت 

استخوانی BONEBRIDGE، من کار کند؟  

تنها كاری كه بايد انجام دهيد اين است كه پردازشگر 
صوتی را روی كاشت داخلی قراردهيد فقط باتری 
پردازشگر صوتی، تقريبًا هر 5 روز نيازمند تعويض  

می باشد. 

چه کسی می تواند به من بگوید که سیستم کاشت 

استخوانی BONEBRIDGE، یک راه حل مناسب برای من 

می باشد؟ 

اگرشام عالقه مند به استفاده از یک سیستم کاشت استخوانی 

BONEBRIDGE، هستید .لطفاً با مرکز کاشت شنوایی 

درمنطقه خودتان متاس بگیرید. شاممی توانید اطالعات مرتبط 

را روی آدرس وب سایت ما )www.medel.com( زیر " 

کلینیک را بیابید" پیدا کنید. نوع و شدت کم شنوایی شام 

در مرکزکاشت ، با استفاده از آزمون های شنوایی، مشخص 

خواهدشد. پیوسته با یک آزمایش پزشکی، مشخصاً تعیین  

می شود که آیا سیستم کاشت استخوانی BONEBRIDGE، یا 

سایر سیستم های شنوایی MED-EL برای شام مناسب است.

سواالت متدوال  
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MED-EL-يك شريك قابل اعتماد 

MED-EL ديدار

در MED-EL، هدف ما اين است كه به از دست دادن شنوايی به عنوان يك 
مانع برای برقراری ارتباط و كيفيت زندگی در سراسر جهان غلبه كنيم. در 

اينسبروک، اتريش،MED-EL  دارای بيش از 1,500 كارمند است و در بيش از 
100كشور حاضر است. 

 ،Erwin Hochmair و Ingeborg   ،MED-EL به مدت 40 سال، بنيانگذاران
 ،MED-EL ،پيشگام تحقيقات كاشت حلزون بوده اند. به عنوان يك شركت
سکان دار نو آوری در زمينه كاشت هاي حلزون شنوايی برای بيش از 20 

سال بوده است. 

اگر سوالي داريد دريغ نکنيد. ما هميشه اينجا هستيم تا ازشما در طول 
سفرشنوايي تان حمايت كنيم.
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medel.com

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 
Office Helsinki
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 Head Office
office@medel.co.uk

MED-EL UK London Office
office@medel.co.uk

MED-EL Corporation, USA
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 
Asia Pacific Headquarters
office@hk.medel.com

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

MED-EL China Office
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
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