
MAAK VERBINDING MET DE 
DIERBARE MOMENTEN



Het leven zit vol prachtige momenten. Het leven biedt momenten 
die inspireren, opvrolijken en mensen verbinden en u wilt deze 
uiteraard actief beleven en ervan genieten. Al meer dan 25 jaar is 
Advanced Bionics innovatieleider op het gebied van cochleaire 
implantaten. We presenteren nu samen met Phonak, wereldleider op 
het gebied van hooroplossingen, onze meest geavanceerde cochleaire 
implantaatprocessor ooit: de Naída™ CI M spraakprocessor. 

De Naída CI M maakt gebruik van het krachtige Marvel Platform 
van Phonak en biedt een flexibele hooroplossing die specifiek 
is ontworpen voor uw unieke behoeften, op het werk, tijdens het 
sporten of onderweg. 

Met de Naída CI M heten we u van harte welkom in de wereld van 
krachtige verbindingen nu en in de toekomst.

KRACHTIGE 
VERBINDINGEN 
BEGINNEN HIER



Zendspoel

De magnetische zendspoel maakt verbinding 
met het cochleair implantaat aan de binnenkant 
en kan volledig worden verwijderd.

Microfoons

Een aantal microfoons op de zendspoel en 
processor vangt geluiden op en stuurt deze 
naar de spraakprocessor.

Spraakprocessor

De spraakprocessor, die op het oor wordt 
gedragen, analyseert geluiden en stuurt deze 
via de zendspoel naar het implantaat.

De Naída CI M maakt deel uit van een innovatief, geavanceerd cochleair implantaatsysteem 
dat een geweldige hoorervaring biedt. Niet alleen hoort u een krachtig geluid en kunt u 
perfect horen in iedere omgeving, maar ook is het systeem flexibel en robuust genoeg voor 
alle avonturen die het leven voor u in petto heeft.

De Naída CI M biedt diverse functies waarmee u beter kunt horen in alle luistersituaties met 
behulp van het AutoSense OS™ 3.0 besturingssysteem. Bovendien kunt u rechtstreeks 
streamen vanaf een veelvoud aan apparaten. U kunt erop vertrouwen dat ieder aspect van 
dit systeem moeiteloos bediend kan worden, zodat u profiteert van ultiem gebruiksgemak.

DE NAÍDA CI M SPRAAKPROCESSOR  
SPECIAAL VOOR U ONTWORPEN

Accessoires

Voor bijzondere omgevingen, zoals zwembaden, 
rumoerige restaurants of vergaderingen, 
bestaan er diverse accessoires die ontworpen 
zijn om u te helpen optimaal te horen en in 
het middelpunt van het gesprek te staan.

Implantaat

Aan de binnenkant ontvangen het HiRes™ Ultra 3D cochleair 
implantaat en de elektrode-array het verwerkte signaal, 
waarna deze de gehoorzenuw stimuleren. De signalen 
worden vervolgens naar de hersenen geleid, waar ze worden 
geïnterpreteerd als geluid. Het implantaat is MRI-compatibel, 
wat inhoudt dat het implantaat niet verwijderd hoeft te 
worden als u ooit een MRI-scan moet ondergaan.
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Uw dagen vullen zich al snel met werk, tijd met het gezin en sociale activiteiten. Bij veel 
zaken waar u van houdt, komt u lastige luistersituaties tegen. En ongeacht waar u bent of 
wat u doet, u wilt altijd zo goed mogelijk kunnen horen.

De Naída CI M is ontworpen voor u en uw drukke leven. Dankzij de vele functies  
zult u gemoedsrust ervaren, omdat u in iedere situatie moeiteloos kunt profiteren  
van een krachtige hoorervaring. Dus plan uw agenda maar vol.  
Ga uw passies achterna. De Naída CI M helpt u om ten volle van  
het leven te genieten. 

ONTWORPEN VOOR HET LEVEN.  
ONTWORPEN VOOR U.

Op stap

Dankzij de combinatie van enerzijds de geavanceerde 
directionele microfoontechnologie van de Naída CI M 
en anderzijds de M T-Mic™ microfoon kunt u spraak 
die van voor komt horen terwijl de storende ruis op de 
achtergrond naast en achter u wordt gedempt. 

Verbonden blijven

Contact houden met vrienden en familie betekent 
tegenwoordig vaak telefoneren of videobellen.  
Dankzij onze ingebouwde Bluetooth®-connectiviteit kunt 
u hands-free telefoongesprekken aannemen en het 
gesprek rechtstreeks naar uw oren streamen, ongeacht 
welke telefoon u gebruikt.

Sporten

Of u nu in het zwembad of in het park  
sport, onze waterdichte functies zorgen 
ervoor dat u optimaal kunt horen en u zich 
geen zorgen hoeft te maken over mogelijke 
schade aan uw toestellen door vocht en 
zweet. Luister dus met een gerust hart naar 
uw favoriete afspeellijst terwijl u 's morgens 
een rondje gaat hardlopen. 

Onderweg

Op pad met het openbaar vervoer, een stuk 
rijden met de auto of op reis met het vliegtuig? 
Onze geavanceerde geluidsverwerkingsfuncties 
zorgen ervoor dat u storende achtergrondgeluiden 
niet als hinderlijk ervaart, zodat u ook onderweg in 
gesprek kunt blijven.

Thuis ontspannen

Wanneer u 's avonds de dag wilt afsluiten met 
uw favoriete tv-serie, kunt u de audio van de tv 
op het gewenste volume naar uw oren streamen 
zonder dat degenen die met u meekijken hier 
last van hebben. Dit is te danken aan het feit 
dat de Naída CI M compatibel is met AirStream 
technologie. 

Op het werk of in sociale kring

Groepsbijeenkomsten, videovergaderingen op het werk 
en drukke sociale gelegenheden kunnen voor lastige 
luisteromgevingen zorgen. Dankzij de RogerDirect™ 
functie hoeft u geen extra apparaten te koppelen aan uw 
spraakprocessor. Met uw favoriete Roger zender plaatst 
u zichzelf eenvoudig in het middelpunt van 
het gesprek.



MAAK VERBINDING MET DE 
DIERBARE MOMENTEN
Geluid verbindt mensen. Dankzij geluid kunnen wij opgaan in onze wereld 
en kunnen we een hechte band opbouwen met de mensen om ons heen. 
Deze verbindingen inspireren ons en geven zin aan ons leven. 

Leef voor deze momenten met de Naída CI M, een gebruiksvriendelijke, 
geavanceerde spraakprocessor die is geïntegreerd met het Marvel platform, 
de nieuwste ontwikkeling van Phonak. Een oplossing die is ontworpen voor uw 
manier van leven, zodat u moeiteloos kunt horen op de manier die u wenst. 

De Naída CI M is ontworpen voor de momenten die er echt toe doen. 
De voordelen: 

KRACHTIGE HOORERVARING

MOEITELOOS COMFORT EN GEMAK

ULTIEM GEBRUIKSGEMAK



KRACHTIGE HOORERVARING Integratie met Phonak Marvel  
voor krachtige prestaties.

Phonak Marvel is het baanbrekende technologieplatform 
van de marktleider op het gebied van hoortechnologieën. 
In de Naída CI M zijn de voordelen van Marvel en de 
betrouwbare geluidsverwerking van Advanced Bionics als één 
geheel geïntegreerd, waardoor het toestel een uitstekende 
geluidskwaliteit en ongekende prestaties biedt. 

Ontworpen voor al uw luisterbehoeften.

Op kantoor heeft u te maken met een andere akoestiek en andere 
geluiden dan tijdens een wandeling in het park of een diner in een 
restaurant. Om iedere situatie zo goed mogelijk mee te krijgen, hebt 
u een hooroplossing nodig die helder en rijk geluid biedt in iedere 
luistersituatie.

AutoSense OS 3.0 biedt u een krachtige hoorervaring en bevat  
diverse, automatische functies die het geluid aanpassen aan uw 
omgeving. Zo kunt u op ieder moment van de dag optimaal horen,  
waar u ook bent.

Beleef een dag op het strand met alle bijbehorende geluiden. Praat aan een volle, gezellige tafel 
bij met vrienden en familie tijdens een diner of geniet van het voorlezen aan uw kind of kleinkind. 
Voor deze momenten leven we en dankzij deze momenten staan we middenin het leven. 

U wilt de prachtigste momenten van het leven volledig meekrijgen en daarvoor wilt u op ieder 
moment van de dag zo goed mogelijk kunnen horen. Thuis, op het werk, in het gezelschap 
van vrienden of familie of wanneer u uw favoriete hobby's uitoefent. De Naída CI M biedt 
een krachtige hoorervaring dankzij de fantastische geluidskwaliteit in diverse situaties en de 
ingebouwde connectiviteitsoplossingen.

Het moment beleven dankzij ingebouwde connectiviteit.

Verbindingen spelen een belangrijke rol in ons leven. We zijn altijd op zoek naar manieren 
waarop we in verbinding kunnen blijven — met onze familie en vrienden, onze favoriete 
muziek en series en de geluiden om ons heen. 

De Naída CI M biedt de mogelijkheid om telefoongesprekken en audio rechtstreeks te 
streamen vanaf vrijwel iedere smartphone en elk apparaat met Bluetooth®, iets wat andere 
cochleair implantaatplatformen niet kunnen. Dankzij onze Phonak RogerDirect technologie 
kunt u beter horen in lastige luistersituaties zonder dat u hiervoor extra apparaten aan de 
spraakprocessor hoeft te koppelen. U staat 
dus in het middelpunt van het gesprek 
bij rumoerige sociale gelegenheden of 
vergaderingen op het werk, en thuis of 
onderweg kunt u rechtstreeks verbinding 
maken met uw favoriete entertainment.

Roger™ technologie

Roger is er om uw hoorprestaties te 
verbeteren in lastige luistersituaties, zoals 
drukke restaurants of videovergaderingen.



Een comfortabele en veilige pasvorm.

U gaat uw toestel bijna 24 uur per dag dragen. Daarom is het belangrijk dat de 
spraakprocessor en de zendspoel comfortabel zitten, niet opvallen en u tijdens uw favoriete 
bezigheden niet in de weg zitten. Zo kunt u echt genieten van wat u hoort en hoeft u zich geen 
zorgen te maken over uw toestel. 

MOEITELOOS  
COMFORT EN GEMAK 

Plezier op en in het water.

Bij veel van onze favoriete activiteiten zijn we actief bezig: zwemmen, 
tuinieren, sporten en fitnessen. Dankzij onze waterdichte batterij 
kunt u zelfs tijdens de wildste activiteiten zeer goed horen. U kunt er 
gerust op zijn dat het toestel altijd stevig blijft zitten. Bovendien zijn de 
AquaMic™ zendspoelen van AB de enige spraakprocessormicrofoons 
ter wereld die waterdicht zijn. Hierdoor kunt u helemaal opgaan in uw 
intensieve work-out of dat dagje aan het strand en in iedere omgeving 
blijven deelnemen aan de gesprekken.

Voor al uw avonturen hebt u een hooroplossing nodig die naadloos in uw leven past, zodat 
u uw passies achterna kunt gaan en ten volste van het leven kunt genieten.

Het ontwerp van onze spraakprocessor en zendspoel zorgt ervoor dat de toestellen 
comfortabel en stevig zitten en niet opvallen. Wanneer u baantjes gaat trekken in het 
zwembad of uw veters strikt om te gaan wandelen, zijn het comfort en de veiligheid van uw 
toestel immers wel het laatste waarover u wilt nadenken. Met de Naída CI M kunt u zich op 
het belangrijkste focussen: genieten van de favoriete activiteiten.

Natuurlijke vormgeving

De uniek vormgegeven batterij aan de onderkant van 
de processor volgt de vorm van het oor, waardoor 
het toestel stevig en comfortabel zit.

Dunne zendspoel

De Naída CI M is voorzien van een gloednieuwe, dunne 
zendspoel die optimaal comfort en gemak biedt. Omdat 
de zendspoel zo dun is, ondervindt u er geen hinder 
van en kunt u er een actieve leefstijl op nahouden.



Volledig geïntegreerde draadloze connectiviteit.

Tegenwoordig draait het in het leven vaak om verbindingen en dit wordt alleen maar belangrijker 
naarmate de technologie evolueert. Met de Naída CI M profiteert u eenvoudig en zonder enige 
moeite van draadloze connectiviteit met al uw favoriete apparaten.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u perfect horen op het werk, ervaart u beter 
geluid tijdens uw favoriete serie en muziek en kunt u rechtstreeks verbinden met vrienden en 
familie via de telefoon of tijdens het videobellen. Bovendien verlopen al deze verbindingen 
eenvoudig en intuïtief door de integratie van Bluetooth en Phonak Roger accessoires.

AB Remote app voor meer controle. 

Wanneer u eenvoudig uw spraakprocessor kunt bedienen, 
hoort u altijd het beste geluid. Met onze handige 
AB Remote app kunt u heel eenvoudig en discreet 
al uw toestellen op één smartphone bedienen.

77% Meer mensen gebruiken smartphones* 
77% van de 50+'ers gebruikt een smartphone om contact te houden met anderen

Automatische detectie en aanpassing aan iedere situatie.

Een dag is al gauw volgepland. U wilt dus niet ook nog eens hoeven nadenken over 
het aanpassen van uw processor terwijl u van een vergadering naar een sociale 
gelegenheid of work-out gaat.

U wilt iedere situatie zo goed mogelijk meekrijgen. Daarom detecteert 
AutoSense OS 3.0 met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) het 
geluid en de omgeving waarin u zich bevindt en worden meteen de juiste 
aanpassingen aangebracht. Hierdoor zijn betere hoorprestaties in lawaai 
mogelijk en zijn ook handmatige aanpassingen niet meer nodig. Zo kunt 
u zich vrij door de dag bewegen en hoeft u zich niet druk te maken over 
uw spraakprocessor.

U wilt 's ochtends opstaan, uw spraakprocessor plaatsen en meteen aan de dag beginnen 
in de geruststellende wetenschap dat u optimaal hoort en u uw processor niet hoeft aan te 
passen gedurende de dag. De Naída CI M is een verfijnde, technologisch geavanceerde 
processor met een intuïtieve werking en kan zodoende voorzien in deze behoeften. 

Ons AutoSense OS 3.0 kan aanpassingen aanbrengen terwijl u van luisteromgeving 
verandert en met de AB Remote app kunt u het volume, het programma en meer precies zo 
instellen zoals u dat wenst.

ULTIEM GEBRUIKSGEMAK

*Onderzoek van de AARP uit 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Bron:  
https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html

70%
Content streamen op een tablet is 
tegenwoordig heel gewoon*
70% van de 50+'ers streamt video en/of programma's 
op een tablet



AANPASBARE CONFIGURATIES  
VOOR IEDERE BEHOEFTE. 

Bij Advanced Bionics werken we elke dag hard om ervoor te zorgen dat aan al uw unieke 
hoorbehoeften wordt voldaan. Samen met Phonak maken wij deel uit van het grootste 
en meest innovatieve bedrijf op het gebied van hooroplossingen en zetten we alles op 
alles om oplossingen te ontwikkelen voor patiënten met ieder type en iedere graad van 
gehoorverlies. 

Als u een cochleair implantaat en een hoortoestel gebruikt, kunt u een Naída CI M in 
het ene oor en een Phonak Naída™ Link M hoortoestel in het andere oor dragen. Deze 
aanpak op maat is ontwikkeld om te waarborgen dat beide toestellen geluiden op dezelfde 
manier verwerken. De twee toestellen samen bieden een consistente geluidservaring 
en uitstekend spraakverstaan. Dit in tegenstelling tot een hoortoestel en een cochleair 
implantaat die niet ontworpen zijn om te kunnen samenwerken.

Als u een hooroplossing zoekt die specifiek is ontworpen voor uw specifieke behoeften, 
kunt u een goede keuze maken. Kies voor de gebundelde kracht van Advanced Bionics 
en Phonak.

Naída Link M hoortoestel Naída CI M spraakprocessor

De hooroplossing voor twee oren die samenwerken 

Mensen die nog enig gehoor hebben in het ene oor, kunnen met het juiste hoortoestel 
zelfs beter horen dan met alleen een cochleair implantaat. Als u zowel een Naída Link M 

als een Naída CI M draagt, ervaart u een consistent geluid in beide oren en zijn beide 
apparaten met één druk op de knop te bedienen.



Revalidatietool SoundSuccess

Het vergt oefening om zelfverzekerd te communiceren. De revalidatietool SoundSuccess™  
is een online, interactief programma waarmee u thuis kunt oefenen met luisteren naar 
alledaagse taal en gesprekken. De tool biedt de volgende voordelen:

Ga naar HearingSuccess.com en ontdek SoundSuccess en andere hulpmiddelen die u helpen 
om uw hoordoelen te bereiken.

Ga naar AdvancedBionics.com/blog en lees de verhalen van gebruikers van cochleaire 
implantaten over hun hoorreis, alsmede praktische artikelen over gehoorverlies en de cochleair 
implantaattechnologie.

• U wordt zelfverzekerder in het gebruik van uw hoortechnologie

• U kunt eenvoudiger verschillende sprekers verstaan

• U kunt eenvoudiger luisteren in rumoerige omgevingen

EEN PARTNER VOOR  
SUCCESVOL HOREN 
Advanced Bionics begrijpt dat deze reis uw hele leven lang voortduurt. Wij begeleiden u 
graag tijdens iedere stap. Als u kiest voor de combinatie van AB en Phonak, krijgt u een 
partner op het gebied van horen die altijd een manier zal proberen te vinden om uw leven te 
verrijken met geluid. 

Wanneer u een cochleair implantaat gaat overwegen, kunt u op ons online revalidatieplatform 
HearingSuccess uw hoorbehoeften bepalen, doelen stellen en ondersteuning krijgen. Ook 
nadat uw implantaat is geactiveerd, kunt u met het portaal successen blijven boeken. Blijf op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied met krachtige tools en 
handige hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw revalidatie.



HET GEHOOR VERBETEREN 
MENSEN VERBINDEN
Bij Advanced Bionics zijn we van mening dat iedereen zonder de beperkingen 
van gehoorverlies zou moeten kunnen leven. Daarom presenteren we nu 
ook met gepaste trots de Naída CI M, de meest flexibele, innovatieve en 
gebruikersgerichte cochleaire implantaat-spraakprocessor die op dit moment 
verkrijgbaar is. 

De Naída CI M combineert de beste technologie en diensten van 
Advanced Bionics en Phonak en voorziet zo in uw specifieke behoeften, 
zodat uw gehoor zo goed mogelijk wordt verbeterd. Want wanneer u optimaal 
kunt horen, kunt u volledig deelnemen aan de wereld van geluid om u 
heen. Hoe levensveranderend ook, wij proberen het u zo makkelijk mogelijk 
te maken. 

Over de hele wereld maken reeds tienduizenden personen gebruik van onze 
cochleaire implantaten. 

Ga naar AdvancedBionics.com en begin vandaag nog uw reis naar beter 
horen.



OVER ADVANCED BIONICS

Vanaf het begin is Advanced Bionics gebaseerd op het principe van innovatie voor beter 
horen. Onze toewijding om patiënten op de eerste plaats te stellen en de best mogelijke 
hoorprestaties te leveren, blijft voorop staan in wat we doen.

Hoofdkantoren van AB, inclusief onderzoeks-, engineering- en productiefaciliteiten bevinden 
zich in de buurt van Los Angeles, Californië, terwijl ons internationale hoofdkantoor in de 
buurt van Zürich, Zwitserland is gevestigd. Sinds 2009 maken we deel uit van Sonova, de 
wereldleider op het gebied van hooroplossingen: de Sonova-groep, opgericht in 1947, is 
aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld en heeft meer dan 14.000 toegewijde 
medewerkers.

Wij worden gedreven door het succes van de mensen die voor Advanced Bionics kiezen en 
we zijn vereerd dat wij mensen met gehoorverlies kunnen helpen te genieten van een leven 
zonder beperkingen.

Scan de QR code voor meer informatie over onze nieuwe 
producten of bezoek AdvancedBionics.com/NaídaCIM



028-N096-07 Rev A
©2020 Advanced Bionics AG en aangesloten bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Het woordmerk en logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde  handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

 ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

 ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany
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*Niet alle kleuren en maten zijn in alle regio’s beschikbaar.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Vraag uw plaatselijke contactpersoon van AB naar goedkeuring door  
de regelgevende instantie en beschikbaarheid in uw regio.


