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

Nosso comprometimento

"Eu amo tanto o Neptune™ que 
mudou completamente a minha 
vida, tanto no pessoal quanto no 
mundo sonoro. Como eu ouvi pela 
primeira vez o som da água, agora 
consegui ouvir o som do mar, de 
longe. Fiquei tão emocionado e não 
consigo descrever o que senti consigo descrever o que senti 
naquele exato momento, mas foi 
tão maravilhoso, lindo e fiquei tão 
surpreso ao ouvir o som lindo de 
uma onda se debatendo. Obrigado 

Depoimento

Profissionais e usuários responderam à uma pesquisa sobre o 
processador de som Naída CI. Os resultados incluem as 
informações mostradas abaixo sobre as principais razões pelas 
quais as pessoas escolhem o processador de som Naída CI.
Os resultados da pesquisa também incluem  informações sobre 
conforto, características favoritas do ComPilot  e facilidade de uso. 

Resultados Comprovados

Jace Wolfe e Mila Duke (Hearts for Hearing, Oklahoma City, OK) 
recentemente conduziram um estudo¹ onde avaliaram as 
tecnologias Roger e ClearVoice ™ em uma sala de aula com ruído 
ambiente e outra com aumento dos níveis de ruído. 11 usuários 
adultos de Naída CI com receptores Roger 17 integrados 
participaram do estudo. A percepção de sentenças foi medida com 
e sem Roger e ClearVoice ligados. Sentenças foram apresentadas a 
65 dB. Com nenhuma das tecnologias ativadas, a capacidade de 65 dB. Com nenhuma das tecnologias ativadas, a capacidade de 
compreender as sentenças foi severamente comprometida quando 
a relação sinal-ruído (SNR) atingiu cerca de +5 dB. No entanto, 
quando o Roger e o ClearVoice foram ativados, esses usuários 
foram capazes de compreender as sentenças com a relação 
sinal-ruído( SNR) de até -10 dB.

Salas de aula normalmente apresentam SNRs mais pobres do que 
+10 dB, de modo que a inteligibilidade da fala fica 
significativamente prejudicada para as crianças com audição 
normal, bem como para as crianças com perda auditiva.² A 
tecnologia Roger oferece uma opção de comunicação sem fio que 
deve ser considerada tanto para os usuários de Naída CI 
pediátricos quanto adultos, que precisam ouvir em ambientes de 
escuta desafiadora.escuta desafiadora.

Desenvolvido pela Phonak, líder mundial em tecnologia de 
aparelhos auditivos, o Roger é uma tecnologia de microfone remoto 
digital adaptativo que, sem a necessidade de fios, transmite a voz 
de um orador diretamente para um aparelho auditivo Phonak ou 
para um processador de som Naída CI através do receptor Roger 
17 integrado ao processador
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