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Uma grande parte da diversão no verão gira em torno das 
atividades aquáticas. Seja nadando na piscina, fazendo castelos na 
areia, andando de caiaque nos lagos ou simplesmente brincando no 
mar, os usuários da AB tem uma experiência auditiva sem limites e 
sem comprometimentos auditivos, podendo até “ouvir” embaixo da 
água. A AB oferece o acessório impermeável AquaCase ™ para o 
uso com o Naída CI Q70, e o único microfone aquático da indústria, 
o AquaMic ™, para o uso também com o processador  Neptune ™. o AquaMic ™, para o uso também com o processador  Neptune ™. 

Diferente dos outros acessórios aquáticos do mercado, o  AquaCase 
tem uso ilimitado, além de fornecer uma forte retenção e proteção 
contra impactos. O AquaCase permite que os usuários usem seus 
processadores Naída CI em qualquer tipo de água, na lama, em 
ambientes sujos e empoeirados, enfim, aonde a aventura puder 
levá-los!

A Advanced Bionics se está empenhada em apoiar os seus esforços 
para atingir os melhores resultados auditivos para seus pacientes. 
Lembre-se de usar os diversos recursos que estão disponíveis para 
você e seus pacientes. Estamos aqui para ajudá-lo a cumprir sua 
missão.

Os usuários do processador 
Neptune já usufruiam dessa 
liberdade, já que o próprio 
processador de fala é totalmente a 
prova de água, e o microfone 
AquaMic, já fornecia excelente 
performance auditiva dentro e fora 
de água, sem comprometimento à de água, sem comprometimento à 
qualidade do som.

"Nadar ficou muito mais 
gostoso agora que eu posso 
escutar dentro da água com 
o novo AquaCase.”

“Participar de um triathlon 

demanda o melhor de nós em 

três disciplinas: natação, 

bicicleta e corrida. Meu 

processador Neptune me 

permite não só escutar a 

competição ao meu redor, 

como também a torcida como também a torcida 

gritando e dizendo palavras de 

encorajamento.” 

Sem limites. Sem comprometimentos. 
Audição até debaixo da água.

• Ao usar o AquaCase com o NaídaCI, lembre de selecionar o 
microfone da antena como recurso de entrada!

• Faça um programa específico para o uso com o AquaCase e 
sugestão: nunca deixe esse programa no P1 do processador. 

• Lembre-se que sempre que o paciente retira e coloca a bateria 
volta para o P1, portanto esse deve ser o seu programa de 
cotidiano e não um programa específico.

Dicas de programação:

Nosso comprometimento

Depoimentos

Adit, usuário  AB

Sam, usuário AB
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