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Sådan hører vi – lydens vej



Mulig behandling ved
ensidig døvhed

Det døve øre kan ikke 

blive hørende, men man 

kan sende lyd fra den 

døve side – til det 

hørende øre på modsatte 

side

Baha-system

Cros-system



Mulig behandling ved
ensidig døvhed

Øre helt eller delvis døvt, 

men intakt hørenerve

Øre gjort døvt ved 

AN operation hvor 

hørenerven er beskadiget

http://discoverynetworks.dk/foraar2016/ud-

af-stilheden

http://discoverynetworks.dk/foraar2016/ud-af-stilheden


Cochlear Implant



Smart design  

Mange muligheder for at være diskret eller skille sig ud

Diskrete nuancer

•Farver designet til at falde i ét med hår-

og hudfarve

Nyt look hver dag

•12 forskellige, klare farve og 

mønstre til lydprocessor og spole

Sort Beige

Brun Grå



Musik

Stille

Vind

Tale i støj

Tale

Støj

SmartSound iQ

Helt enkelt smartere, automatisk indstilling til 

bedre hørelse



Smarte kontrolmuligheder
Simpel håndtering af advanceret udstyr



Markedets mest vand-

afvisende BTE

• IP57* rating

• Ny vandafvisende

nanobehandling

• Hvad betyder det for 

brugeren?

Altid vand-resistent 

Klar til et aktivt liv 

* Med genopladelige batterier



Lege med sprinkler Plaske i badet Gå til sport Plaske i poolen 

Lege med vandslange Gå i regnvejr Træne Vandballon kamp

IP57 betyder at brugerne kan: 

Klar til et aktivt liv



Cochlear™ Nucleus® Aqua+

Cochlear™ Nucleus® Aqua+

Blødt, flexibelt og 

genanvendeligt silikone 

hylster med indbygget 

earhook.

IP68 klassificeret!

Cochlear™ Nucleus® Aqua+ Coil

Integreret Coil/Cable & vandtæt 

stik



Aqua+ kompatibilitet

• CP900 serien

• CP810

• Kun genopladelige batterier!

• Standard og Compact 

CP910 CP920 CP810









• 2.4GHz trådløs audio 

tilbehør

• Ingen ledninger eller 

apparater der hænger om 

halsen 

Trådløse muligheder



Cochlear
• Verdens største producent af CI

• Australsk virksomhed, over 2000 ansatte i over 100 lande

• Har leveret CI til hørehæmmede i over 30 år

• Cochlear og GN Resound har indgået en alliance



• Spørgsmål? (der findes ingen dumme 

spørgsmål, kun dumme svar!)



• Tak for opmærksomheden




