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O novo eletrodo HiFocus Mid-Scala foi desenhado para proteger as delicadas
estruturas da cóclea e conservar a audição residual.

•	 A	matriz	pré-curvada	mais	fina	do	setor

•	 Menor	pressão	e	força	na	inserção

•	 Proteje	as	estruturas	cocleares

•	 Menor	Cocleostomia:	0,8	mm

•	 Diâmetro	do	primeiro	eletrodo	de	aproximadamente	0,5	m	e	de	0,7	mm	no	 
 16° contato

Perfis	de	rampa	timpânica,	n	=35
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Com o	desenho	mais	 inovador	e	exclusivo	do	setor, o eletrodo 

HiFocus Mid-Scala foi desenvolvido de forma que possa ser colocado no 

centro da rampa timpánica. As mais	 recentes	 técnicas	 cirúrgicas	
em	tecidos	moles,	incluindo	a	inserção	pela	janela	redonda,	
podem	 ser	 utilizadas	 para	 satisfazer	 as	 preferências	 dos	
cirurgiões e as necessidades individuais dos usuários.

•	 Localização	do	eletrodo	entre	a	parte	central	e	a	perimodiolar

•	 Posicionamento	basal	ideal	para	as	altas	frequências1

•	 Profundidade	 de	 inserção	 angular	 desenhada	 para	 cubrir	 a	 
 população celular principal do ganglio espiral2

•	 Colocação	ideal	na	rampa	timpânica	para	maximizar	o	rendimento3  
	 e	evitar	danos	ao	modíolo

•	 Desenhado	 para	 evitar	 lesões	 na	 lâmina	 espiral	 óssea	 e	 na  
	 membrana	basilar4

Desenhado para uma inserção	atraumática
e para a conservação da audição residual

colocação	única	dentro
da	escala	média	para maximizar o rendimento



Desenho	de	ponta	único,	
para a inserção pela janela redonda e 

redução de possíveis dobras

Marcadores	azuis	do	eletrodo
para aumentar a visibilidade e permitir

uma inserção precisa
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Eletrodo HiFocus Mid-Scala
Profundidade média: 422°
n = 35; desvio padrão = 20,7°

O eletrodo HiFocus Mid-Scala foi desenhado para um posicionamento coclear	optimizado 

e uma estimulação	centrada a fim de oferecer aos pacientes um espectro	completo	
de sons. Os contatos patentados do eletrodo proporcionam uma plataforma	ideal	para	
o controle de corrente.

•	Profundidade	de	inserção	constante

•	Se	adapta	a	todos	os	tamanhos	de	cócleas

•	Cobre	as	regiões	receptoras	de	baixa	frequência	das	células	do	gânglio	espiral

Os	 cirurgiões	 podem	 agora	 escolher  se querem realizar a inserção com  

a ferramenta ou não. Esta ferramenta, projetada para oferecer a melhor	visualização	
possível	 da	 cóclea, proporciona um controle	 preciso	 do	 ângulo	 e	 da	
velocidade de inserção.

•	Inserção	pela	janela	redonda	ou	cocleostomia

•	Pleno	controle	da	orientação	do	eletrodo

•	Seleção	de	método	de	mãos	livres	ou	com	a	ferramenta	de	inserção

•	Mecanismo	 patentado	 de	 retração	 automática	 do	 estilete	 para	 a	 liberação 
 suave do eletrodo

profundidade de inserção constante

para garantir uma  audição	de	amplo	espectro máxima	flexibilidade	cirúrgica	e facilidade de uso

Fig. 1

Fig. 2

Estilete reto e antiaderente

Recarregável	com	o	estilete	ou	com	
a	ferramenta	de	inserção

Ferramenta	de	inserção	com	
estilete retrátil

Eletrodos HiFocus Mid-Scala colocados em uma cóclea 
pequena (Fig. 1) e em uma cóclea grande (Fig. 2) que 
mostram uma profundidade de inserção angular constante 
em comparação com a variabilidade do desenho dos 
eletrodos de parede lateral (ilustrados em rosa).



Inserção	Atraumática
Rendimento	MáximoPrecisão	Controlada

Flexibilidade	Cirúrgica

Audição	de	Amplo	Espectro

Conservação da Audição Residual

Colocação	Coclear	Optimizada

Única	Colocação	Dentro	da	Escala	Média

Colocação dentro da escala média
Única

Flexibilidade Cirúrgica
Máxima

Audição de Amplo Espectro

Controle Preciso

O eletrodo HiFocus™ Mid-Scala, modelo mais recente 

da gama de eletrodos HiFocus da AB, foi desenhado  para

ajudar a proteger as delicadas estruturas da cóclea.
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