תפתחו את האוזניים
בכל הקשור לשיקום שמיעה העתיד כבר כאן
* בזכות טכנולוגיה פורצת דרך מיצב עצמו ה-
 RONDOמבית  , MED ELכחידוש האולטימטיבי
בתחום :מעבד שתל השבלול היחיד בעולם במארז
אחד ללא כבלים * חידוש נוסף בתחום מכשירי
השמיעה – אפליקציה המאפשרת לשלוט במכשירי
השמיעה בעזרת הטלפון החכם והופכת את החיים
להרבה יותר קלים.

אחרי שכבר חשבנו
שראינו הכול בתחום
שיקום השמיעה ,מתברר
שעדיין אפשר להפתיע.
חברת ,MED EL
המובילה בתחום פיתוח שתלי שמיעה ושבי
לול ,השיקה לאחרונה את ה- RONDO -
מעבד חדש לשתל שבלול .מעבד זה מהווה
פריצת דרך טכנולוגית ,שכן הוא המעבד
היחיד בעולם הכולל יחידה אינטגראלית
אחת בלבד ואינו מצריך שימוש בבית סוי
ללה חיצוני או בכבלים כנהוג במעבדי שתל
אחרים.
לחברת  MED ELמסורת ארוכת שנים
של פיתוחים טכנולוגיים בתחום שתלי השי
מיעה והשבלול המבוססים על ממצאי מחקי
רים מדעיים .מיקוד משאבי החברה במחקר
ובפיתוח הביא לתוצאות מרשימות במהלך
השנים ולמגוון רחב של מוצרים המאפשרים
מתן פתרון ייחודי לכל מטופל הזקוק לשתל
שמיעה או לשתל שבלול.

הקול ביחידה אחת
ה RONDO-הינו חלק ממערכת שתל
השבלו ל  MAESTROהמיועדת לת�י
נוקות ,ילדים ומבוגרים הסובלים מליקוי
שמיעה עצבי חמור עד עמוק ואשר אינם
מפיקים תועלת ממכשירי שמיעה קוני
בנציונאליים .המערכת כוללת את שתל

השבלול  CONCERTOהמוחדר בניתוח
לשבלול הנמצא באוזן ואת מעבד הדיבור
החיצוני  RONDOהמוצמד אל הראש
מאחורי האוזן בעזרת מגנט.
מעבד ה RONDO -החדשני הינו היחיד
בעולם מסוגו ומשלב ביחידה אחת עיבוד
צליל מיטבי תוך שמירה על נוחות שימוש
מרבית .מעבד זה מאפשר הבנת מילים
מצוינת בסיטואציות תקשורתיות שונות,
צליל איכותי וברור והנאה מושלמת משי
מיעת מוזיקה.
בתוך מעבד ה  RONDO -נמצאים יח�י
דת הבקרה ובית הסוללה ולפיכך אין צורך
בשימוש בחלקים חיצוניים נוספים או בכי
בלים דבר המאפשר דיסקרטיות מרבית,
מהווה יתרון אסטטי עצום ומונע סרבול.
המעבד מוצמד בקלות אל הראש מאחורי
האוזן ,נחבא בשיער ,ומאפשר גם שימוש
נוח עם משקפיי קריאה או משקפי שמש.
חבר ת  MED-ELלא וויתרה גם על ה�ס
טייל ויצרה את ה RONDO -בארבעה
צבעים המתאימים גם לצבעי שיער שוי
נים :אפור כהה ,אפור בהיר ,חום וקרם .ואם
כל זה לא מספיק ,המעבד קל משקל18.5 ,
גרם בלבד כולל מגנט סטנדרטי וסוללות.
תלמידים ,סטודנטים ומבוגרים ,בכיתה,
בהרצאה או בתיאטרון יכולים לחבר את
ה  RONDO -למערכות אלחוטיות ש�ו
נות כגון מערכות  .FMיחידת הסוללות של

ה RONDO-מאפשרת שימוש רצוף של
עד  5ימים והשלט הרחוק הקטן והאלגנטי
המצורף למערכת ,מאפשר שינוי דיסקרטי
של פעולת המעבד מבלי להפריע לרציפות
השמיעה.
חברת מדטכניקה אורתופון ,היבואנית הבי
לעדית של שתלי השמיעה והשבלול מתוצי
רת  ,MED ELקיימה לאחרונה כנס השקה
מיוחד של ה .RONDO -בכנס השתתפו
נציג י  ,MED ELקלינאי תקשורת ור�ו
פאי אא"ג מהמובילים בארץ בתחומם .לרגל
השקת מעבד ה RONDO -החדש הכריזה
מדטכניקה אורתופון בשיתוף עם MED-
 ELעל מבצע מיוחד  -מושתלים חדשים
אשר יעברו את ההשתלה עד סוף דצמבר
 2013יקבלו בנוסף למעבד  Opus 2גם את
מעבד הדיבור החדש .RONDO

גם למכשירי
השמיעה מגיעה
אפליקציה
כמעט ולא תמצאו כיום
אדם שבביתו אין לפחות טלפון חכם אחד.
האפליקציות מנהלות את חיינו כבר כמה
שנים ,החל ביומן הפגישות ,דרך הניווט בדי
רכים ועד לזיהוי השיר שמושמע כעת ברדיו.
זה היה רק עניין של זמן עד שהאפליקציות
יגיעו גם לאוזניים שלכם.
תכירו את הminiTek Remote App -
האפליקציה החמה ביותר בתחום מכשירי
השמיעה מבית .SIEMENS
 miniTekמבית  SIEMENSהוא הממשק
האלחוטי האולטימטיבי בתחום מכשירי השי
מיעה .ממשק אלחוטי ,קטן ואלגנטי המסנכרן
באופן אוטומטי את מכשירי השמיעה לטלפון
ולמערכות שמע מתקדמות .הminiTek -
מאפשר חוויית שמיעה מיטבית תוך העברת
שיחת טלפון או מוזיקה באופן ישיר בעזרת
טכנולוגיית -ה Bluetooth-למכשירי ה�ש
מיעה.

חברת  SIEMENSהשיקה לאחרונה את
האפליקציה הראשונה בעולם המאפשרת
למשתמש לשלוט במכשירי השמיעה באמי
צעות הטלפון הנייד החכם (.)Smartphone
אפליקציית הminiTek Remote App -
מיועדת לטלפונים ניידים מדגמי אנדרואיד
ומאפשרת שליטה נוחה ודיסקרטית בממשק
ה miniTek-ובמכשירי השמיעה דרך הט�לפון .האפליקציה זמינה ב 61-ארצות ,תורגמה
עד כה ל 13-שפות שונות וזכתה בממוצע
דירוג של  4.1כוכבים .לאחרונה תורגמה
האפליקציה גם לעברית וניתן להורידה מה-
. Google play store
האפליקציה עוצבה כך שתראה כמו
ה miniTek-דבר המקל על השימוש בה
ומאפשר שליטה דיסקרטית ביותר במכשיי
רי השמיעה באמצעות מה שנראה כשליחת
מסרון או גלישה בטלפון הנייד .האפליקציה
מחקה את פעולת ה miniTek-באופן בו
הפונקציות של מערכת ה miniTek-ניתנות
לשליטה ממסך הטלפון .בין היתר ניתן לבחור
תוכניות מהזיכרון ,למתג מקורות שמע שוי
נים ,להפעיל פונקציות נבחרות ישירות מתוך
מסך הבית ושלל אפשרויות נוספות שיהפכו
את החיים שלכם לקלים יותר .עם זאת ,חשוב
לציין כי האפליקציה אינה מהווה תחליף למי
ערכת ה miniTek-ועל מנת להפעילה יש
צורך ב miniTek-עצמו.
ה miniTek-פועל עם מרבית מ�כשירי השמיעה מתוצרת SIEMENS
ו REXTON-וניתן לרכשו בנפרד
ממכשירי השמיעה בכל המכונים המורשים
של רשת מדטכניקה אורתופון בע"מ .שיתוף
הפעולה ההדוק בין חברת  SIEMENSובין
מדטכניקה אורתופון בע"מ ,היבואנית הבלי
עדית בישראל של מכשירי השמיעה מתוי
צרת  SIEMENSו , REXTON-הניב
במהלך השנים חידושים רבים לטובת לקויי
השמיעה בישראל שהפכו את חייהם לקלים
בהרבה.

