
Uzmanlar İçin

SYNCHRONY ® ST Koklear İmplant
Benzersiz MR Güvenliği



SYNCHRONY ST Koklear İmplant
3.0 Tesla MR—Mıknatıs Çıkarmadan*

Devrim Niteliğinde 
 Mıknatıs Tasarımı

Mıknatıs çıkarılmadan bile 3.0 T’da 
MR güvenli. Gerektiğinde, baş 

MR’larındaki görüntü bozulmalarını 
en aza indirmek için mıknatıs 

yuvası çıkarılabilir.   

Atravmatik Elektrot Dizileri
Kokleadaki hassas yapıları korumak 

için özel olarak tasarlanan MED-EL’in 
esnek elektrot dizileri, en üst 

düzeyde işitme performansı için 
kokleanın tamamını kapsar ve uyarır.

Kanıtlanmış Stabilite
SYNCHRONY ST İmplant
olağanüstü stabilite 
sağlamak için, ekstra 
fiksasyon olanağı sunan bir 
basamağa   sahiptir. 

Triformance® | Daha Doğal İşitme İçin
Triformance; Kokleanın Tamamını Kapsama ve Yapıları Koruma özelliklerini 

FineHearing ses kodlama teknolojisi ile birleştirerek hastalarınıza mümkün 

olan en doğal işitmeyi sağlar.

CCCFH

SP

Structure Preservation

Kokleadaki Yapıları Koruma için ve 

özellikle dokulara zarar vermeyecek 

biçimde tasarlanan FLEX elektrot dizileri 

mevcut en atravmatik elektrot dizileridir. 

Diğer skalalara sapmaması için özel 

olarak tasarlanan ve hem yuvarlak 

pencere hem de kokleostomi cerrahi 

yaklaşımları için ideal olan FLEX elektrot 

dizileri güvenli ve tam bir elektrot 

yerleşimi için önerilmekte ve böylelikle 

kullanıcının gelecekteki işitme becerisini 

de güvenceye almaktadır.

Kokleanın Tamamını Kapsama

Kokleanın bazaldan apikal kısma kadar  

uyarılması, kullanıcıların sesin tüm  

spektrumunu duymasını, dolayısıyla  

daha doğal bir işitmeyi sağlar. Kokleanın 

en ucuna kadar yerleştirilebilen 

elektrotlar yalnızca uzun ve esnek olanlar  

Kokleanın Tamamını Kapsayabilir ve bu 

sayede ve hassas yapılara zarar 

vermeyenlerdir.

FineHearing™

FineHearing, derin bas tonları da dahil  

tüm  frekanslardaki seslerin daha zengin  

algılanmasını sağlayan tek ses işlemleme 

teknolojisidir. Koklear implant kullanıcılarımız 

hem gürültülü hem de sessiz ortamlarda 

FineHearing’in gerekli ses bilgisini hassas 

biçimde ayarlaması sayesinde daha zengin 

ve doğru biçimde işitirler.

FineHearing ™ 
Daha Zengin Bir İşitme 
Deneyimi İçin

FHComplete  
Cochlear Coverage
Sesin Tüm Spektrumu

CCCStructure  
Preservation
Ensuring a Hearing Future® 

İşitmenizin Geleceği Güvende

SP



Dönebilen Mıknatıs 
Dönebilen implant mıknatısı kendi kendine 
hizalanarak MR taramaları esnasında implant tork 
kuvvetini büyük oranda azaltır ve hastanın daha 
rahat hissetmesini sağlar.

Güvenli Mıknatıs Yuvası 
Çeşitli güvenlik özellikleri mıknatıs yuvasının kazara 
yerinden çıkmasını neredeyse imkânsız hale 
getirmektedir.

Çıkarılabilir Mıknatıs 
MR baş taramalarında görüntü bozukluğunu en aza 
indirgemek için mıknatıs isteğe bağlı olarak çıkarılabilir.

Kendi Kendini  
Hizalayan Mıknatıs

İmplant mıknatısı titanyum yuvası içinde  

serbestçe dönebilir ve kendi kendini  

hizalayabilir. Böylece implant torkunu  

ve  MR taramaları esnasında 

demanyetizasyon riskini büyük ölçüde 

azaltır Dönebilen, kendi kendini 

hizalayabilen tasarımı  mıknatısı 

çıkarmaya gerek kalmadan yüksek 

çözünürlüklü 3.0 Tesla MR taramalarına 

olanak vermektedir.  İmplant mıknatısı 

3.0 Tesla’da bile MR’a girmeye  güvenlidir. 

Bu güçte MR’a girebilen tek koklear 

implant olması bakımından eşsizdir.

Olağanüstü Güvenli Tasarım

Çıkarılabilir mıknatıs yuvasının devrimsel  

konik tasarımı, mıknatısın yerinden 

oynaması ya da migrasyon riskini azaltır. 

Mıknatıs yuvasını daha da 

sağlamlaştırmak için, silikon implant 

gövdesi içinde yuva çevresine polimer bir 

güçlendirme halkası  yerleştirilmiştir.  

Mıknatıs sadece implantın alt tarafından 

çıkarılabilmekte, böylece travma 

yüzünden mıknatısın yerinden oynaması 

neredeyse imkansız hale gelmektedir.  

3.0 Tesla MR—Mıknatıs Çıkarmadan*

Çıkarılabilir Mıknatıs

MR baş taramalarında oluşabilecek  

görüntü bozukluklarını en aza indirmek 

için implant mıknatısı isteğe bağlı olarak 

manyetik olmayan bir spacer ile 

değiştirilebilir.  Çıkarılabilir mıknatıs 

yuvası, hücresel yapışmayı önlemek için 

koruyucu bir tabakayla kaplanmıştır. Bu 

da mıknatısın çıkarılıp  yeniden 

takılmasını kolaylaştırır.  Mıknatısı 

çıkarmak için yapılacak insizyon,  

doğrudan implantın üzerinden değil 

yanından yapılarak kullanıcının cihazını 

kullanmasını engellemez.



 

*SYNCHRONY ST Koklear İmplant ürün etiketinde belirtilen şartlara uygun MR ortamlarında bilinen bir tehlike ortaya çıkmadığı görülmüştür.
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SYNCHRONY ST İmplant
(Mi1210)

Uyarım Özellikleri
 –  12 elektrot kanalı üzerinde üst 
üste binmeyen sıralı uyarım

 –  2 ila 12 elektrot üzerinde eş 
zamanlı (paralel) uyarım

 – 24 bağımsız akım kaynağı
 –  Uyarım hızı saniyede maksimum 
50.704 darbe

 –  Darbe süresi: 2.1– 425.0 μs/faz
 –  Zaman çözünürlüğü (anma değeri): 
1.67 μs

 –  Darbe akımı (anma değeri): Darbe 
fazı başına 0–1200 µA

Darbe Şekilleri
 –  Bifazik, simetrik trifazik 
ve trifazik hassas atımlar

Kapsamlı Tanı Araçları 
 – Durum Telemetrisi
 – İmpedans ve Alan Telemetrisi (IFT)  

 
 –  İşitsel Sinir Yanıtı Telemetrisi 
(ART™)

 –  Elektrikle Uyarılmış İşitsel Beyin 
Sapı Yanıtı (EABR)

 –  Elektrikle Uyarılmış Stapes Refleks 
Eşiği (ESRT)

Muhafaza Tasarımı
 – Çarpma direnci ≥ 2.5 Jul
 –  İlave fiksasyon için basamak
 –  Stimülatör için tavsiye edilen 
 yassılama derinliği: 2.0 mm

 –  Stimülatör: 17.3 mm x 25.4 mm x 
5.9 mm (tipik olarak)

 –  Coil: 29,0 mm çap x 3,3 mm kalınlık 
(tipik olarak)

 – Ağırlık: 8.6 g
Güvenlik Özellikleri
 – Her Kanal İçin Çıkış Kapasitörleri
 – Her İmplanta Özel ID (IRIS)

MR Koşulları*
 –  0.2, 1.0, 1.5 ve  
3.0 Tesla'da MR koşulludur

 –  3.0 Tesla'da bile mıknatıs  
çıkarılması gerekmez

Çıkarılabilir Mıknatıs
 –  Görüntüde bozulmaları en aza 
indirmek için mıknatıs istenirse 
çıkarılabilir

 –   Mıknatıs hermetik titanyum yuvası 
içinde dönebilir

 –  Dış manyetik alana kendiliğinden  
hizalanabilir

 – Güvenli yerleştirme için konik şekil

Elektrot Dizileri

FLEX Serisi
 En yumuşak ve en esnek elektrot 
dizileri, Yapıları Koruma ve Kokleanın 
Tamamını Kapsama için tasarlandı. 
Atravmatik yerleştirme için FLEX-tip 
teknolojisine ve 19 platin kontakt 
noktasına sahiplerdir. 

FLEX SOFT
 – 26.4 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 1.3 mm
 –  Apikal uçtaki ebatlar:  
0.5 x 0.4 mm

FLEX 28
 – 23.1 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
 –  Apikal uçtaki ebatlar:  
0.5 x 0.4 mm

FLEX 24
 – 20.9 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
 –  Apikal uçtaki ebatlar:  
0.5 x 0.3 mm

FLEX 20
 – 15.4 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
 –  Apikal uçtaki ebatlar:  
0.5 x 0.3 mm

FORM Serisi
Serebrospinal sıvı (CSF) sızıntısının 
beklendiği durumlar ve malforme 
koklealara özel tasarlandı. Koklear 
açıklığı kapatmaya yardımcı olması 
için tasarlanan SEAL teknolojisine ve 
24 platin elektrot kontakt noktasına 
sahiptir. 

FORM 24
 – 18.7 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
 – Apikal uçtaki çap: 0.5 mm

FORM 19
 – 14.3 mm uyarım aralığı
 – Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
 – Apikal uçtaki çap: 0.5 mm

Klasik Seri
24 platin elektrot kontakt noktasına 
sahiptir. 
Standart
– 26.4 mm uyarım aralığı
– Bazal uçtaki çap: 1.3 mm
– Apikal uçtaki çap: 0.5 mm
Medium
– 20.9 mm uyarım aralığı
– Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
– Apikal uçtaki çap: 0.5 mm
Compressed
– 12.1 mm uyarım aralığı
– Bazal uçtaki çap: 0.8 mm
– Apikal uçtaki çap: 0.5 mm

Teknik Veriler
 SYNCHRONY ST İmplant (Mi1210)
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MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Avusturya | office@medel.com medel.com

MED-EL Elektromedikal Çözümler A. Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayısdağı Cad. No: 21-23/6 34494 Ataşehir-İstanbul  +90 216 575 52 75 

MEDers Medikal Sağ. Hiz. A. Ş.
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