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ف التفاصيل األدق للصوت. مع السمع الدقيق )FineHearingTM( الذي ٌيعرِّ

عندما يهمس طفلك في أذنك فأنت ترغب في سماع كل مقطع لفظي ُيقال. أنت 
تريد أن تدرك االختالفات المميزة ما بين اهتزازات المروج وهديل الحمام، أنت 

تريد كل نوتة، كل صوت يسحق، كل أزير، كل رنة، كل قرقعة، كل صوت 
على حدا يمكن معرفته بتفصيل رائع، حتى في محيط ذو امتداد واسع.

مايسترو MAESTRO من ميد - إل MED-EL يضيف ذلك النوع من الغنى 
والوضوح إلى حياتك. تقنية السمع الدقيق )FineHearingTM( الثورية لمعالجة 

الصوت – أمكن تطويرها بواسطة القيادة الرائدة المتميزة في أجهزة زراعة 
القوقعة – تمكنك من الحصول على تفاصيل للصوت ذو معنى، بصورة مريحة 

وموثوقة بتفصيل أكثر من أي وقت مضى.

االبتهاج الذي ورائي هو عندما أركل الكرة إلى زوجي الذي يغني في الحجرة األخرى، أصوات أوالدي 

األولى، الحوارات في مطعم مزدحم، إيقاعات البيانو والفلوت، دعابات بناتي، كالم والدي على الهاتف النقال، 

اإلشارات الصوتية المتكررة أللعاب الفيديو، العصافير خارج نافذتي، حوارات العشاء تحت 
أضواء الشموع، طقطقة قطرات المطر، اإلستماع إلى الكتب على الشريط أثناء القيادة، قذف 

األحجار عبر البحيرة، قراءة حفيدي لكتابه األول، خرخرة القطط، غليان الماء، الرنين المتكرر لمؤقت الفرن، 

فرقعة األلعاب النارية، الطشيش عند شواء شريحة المشوي، أصوات الشالالت الهادئة، غناء طفلنا 
الجالس في المقعد الخلفي.
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ميد - إل MED-EL هي شركة ألناس غير راضيين عن النزول من 
مستوى أقل من األفضل، نحن حددنا "األفضل" وفقًا ألهم أربعة مقاييس: 

تقنية رائدة في الصناعة، تلبية خدمة الزبائن بسرعة، بلطف وبتوافق، 
العمل بأخر ما تم التوصل له في البحث والتطور، مركزالقيادة في جميع 

أنحاء العالم في المواد التعليمية وإعادة التأهيل.

أسس العلماء والمهندسين الرواد شركة ميد - إل في عام 1989 والذي 
أدى عملهم إلى تحقيق ارتقاء في تقنية زراعة القوقعة. تعهدوا أن توّظف 

 نسبة حقيقية بصورة دائمة من إرادات الشركة في البحوث والتطوير.
نحن حافظنا على هذا الوعد ألكثر من 20 سنة.

البحوث الماضية والحاضرة أدت إلى إبتكارات مثال زراعة القوقعة لكال 
االذنين )Bilateral Implantation( وتحفيز السمع الكهربائي الصوتي. 

البحوث تسعى في أن تساهم ليس فقط في تحسين التقنية ولكن أيضًا في 
نشر مقاييس الترشيح وتحسين التعويض الطبي.

ميد - إل تقدم حلول زراعية لمشاكل فقدان السمع، والتي تتضمن زراعة 
القوقعة واألذن الوسطى ونظام التحفيز الكهربائي الصوتي.

ف بـ الشركة التي ُتعرَّ

 

اإلمتياز  
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تقديم النظام اإلبداعي
 MAESTRO   

لزراعة القوقعة   
اإلبداع الحقيقي لنظام زراعة القوقعة مايسترو المتميز بالقاعدة الكترونية 

100| تعرض اإلختيار مابين أثنين من أجهزة المعالج الصوتي، وتصميمين 

من غالف جهاز الزرع واإللكترود األكثر نعومة ومرونة وغير المؤذي 
والمتوفر في اي مكان. طبيبك سوف يساعدك على اختيار أفضل تركيب 

للمنتج والذي يتوافق مع احتياجاتك الشخصية.

بواسطة شركة أنظمة الزراعة السمعية تم تطوير جهاز زراعة القوقعة مايسترو 
والذي يمثل أخر ما تم التوصل له في تقنية زراعة القوقعة مع صفات االستعمال 
اللطيف، على سبيل المثال جهاز التحكم عن بعد FineTurnerTM لضبظ تنظيم 

المعالج الصوتي ومن دون الحاجة لرفعه من على االذن، تقنية السمع الدقيق 
والتنظيم ااّللي للصوت للحصول على االستماع االفضل في بيئة مليئة بالضجيج، 

وهو أصغر وأخف معالج صوتي وجهاز زرع )الغرسة( االصغر حجمًا.

TI100 سوناتا CI100بلسار

OPUS 2 
مع وحدة التحكم الخارجـي 

وجهاز التحكم عن بعد

OPUS 1
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نحن نؤمن أن ميد - إل MED-EL هو أفضل جهاز 
 زراعة القوقعة CI في العالم منذ استطاعت أبنتنا

أن تستمتع بحصص اللغات الثالثة في مدرستها: 
بهاشا االندونيسية، االنجليزية والعربية. هي تستطيع أيضا أن 

تغني مقطوعة لوحدها مع أصدقائها، الحمد هلل المعجزات 
بالفعل تحدث. 

فاليشا .Falisha T، إندونيسيا

MAESTRO
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اآلن هو المستقبل
 إذا كنت تنتظر تحسن التقنية قبل أن تتحرك لألمام مع جهاز زراعة القوقعة لنفسك أو لشخص تحبه،
لن يكون هناك وقت أفضل لُتلقي نظرة أخرى. إن القاعدة االلكترونية لنظام زراعة القوقعة مايسترو 

 MAESTRO تحتوي على المميزات التي تجعلها مستعدة للتطور المستقبلي في هذا المجال
"Future ready". ان عمل ارتقاء بسيط في المكونات الخارجية أو في برمجيات الحاسوب سوف 
تحقق هذه المميزات في المستقبل، والذي ُيمكِّنك من االستفادة من ذكاء وتقدمية التفكير لهندستنا اليوم، 

غدًا وإلى السنوات العديدة القادمة.

:MAESTRO مميزات المايسترو

أجهزة زراعة القوقعة 
CI100 بلسار 
TI100 سوناتا

جهاز زراعة القوقعة 

 االختالف هو 
في التفاصيل   

أصغر جهاز زراعة قوقعة متوفر

جهاز الزرع الوحيد الذي يتضمن تقنية السمع الدقيق FineHearingTM وذلك 
الستمتاع أكثر بالموسيقى واالستماع بصورة أفضل في بيئة صاخبة

أطول مصفوفة إلكترود في عالم الصناعة والجهاز الوحيد الذي يحفز كامل القوقعة

إلكترودات ناعمة ومرنة بستة اشكال مصصمة خصيصًا للمحافظة على السمع

موثوقية مميزة لكامل نظام زراعة القوقعة والتي تتضمن طرق رائدة لنشر التقارير 
في عالم الصناعة متوفرة على االنترنيت

مصصم هندسيًا وفقًا لمعايير السالمة الدقيقة

8
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 أصغر جهاز زراعة قوقعة
فـــي العالــــم

 لم أكن أعرف أبدًا أن الطبيعة صنعت 
 موسيقى بمنتهى الجمال. كل فرصة أتحصل

عليها أجعلها تغني لي.
Allison R. أليسون. ر

تقدم ميد - إل MED-EL الغالف االصغر حجما 
لجهاز زراعة القوقعة في عالم الصناعة. أصغر 
جهاز زراعة قوقعة يعني أن جّراحك يستطيع أن 
ينجز العملية الجراحية في وقت أقل وفي مساحة 

صغيرة خلف األذن.

ميد - إل MED-EL جمعت طاقات كثيرة في 
جهاز زراعة القوقعة بهذا الصغر. التصميم 

االلكتروني الجديد 100| لجهاز زراعة القوقعة 
الخاص بالميد - إل يوفر للمستخدم أفضل عمر 

للبطارية، 3-5 أيام باستخدام أحدث وأقوى 
استراتيجياتنا لتشفير الصوت. 

33.6 mm

50.5 mm

56.0 mm

45.7 mm

 مايسترو
TI100 سوناتا

 Cochlear  
Nucleus CI512

Advanced Bionics  
HIRES 90K

 مايسترو
CI100بلسار

33.6 مم

45.7 مم

50.5 مم

56 مم

MAESTRO
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تصميم جهاز الزرع األصغر حجمًا 
تقدم ميد - إل MED-EL التصميم األرق واألصغر لجهاز الزرع في عالم صناعة أجهزة زراعة 

القوقعة. مع المايسترو، وتعرض الميد - إل MED-EL االختيار ما بين تصميمين من أجهزة الزرع، 
بلسار PULSARCI100 وسوناتا SONATA TI100 كالهما يمتازان بقوة قاعدة إلكترونية 100|، 

حيث صممت لتوفر لمستعمل جهاز زراعة القوقعة أفضل تفصيل ووضوح للصوت وليستمتع باألخص 
بالموسيقى وليتمكن من اإلستماع في األماكن الصعبة.

جهاز بلسار PULSARCI100 مصنوع من السيراميك )خزف( عالي القوة وهو أصغر، مدمج وأرق وأخف 
 SONATATI100 جهاز زراعة قوقعة متوفر، وهو عامل مهم خاصة بالنسبة للرضع واألطفال. جهاز سوناتا

تمتاز بغالف تيتانيوم متين، وهو األصغر حجما وأخف جهاز زرع من التيتانيوم ومثالية لكل من األطفال 
والبالغين. حجم صغير على نحو إستثنائي لكال جهازي الزرع مما يجعل التقنيات الجراحية اسهل وبالتالي 

الحاجة الى فترة نقاهة أقل. طبيبك سوف يساعدك على إختيار ماهو أفضل لك أو لطفلك. 

ناعم، مرن، غير مؤذي
القوقعة هي عضو دقيق، وألن أغلب الناس لديهم مقدار معين من بقايا السمع، لذا يجب أن يحافظ عليه، 
يتميز االكترود الذي تنتجه شركة ميد - إل بكونه ناعم ومرن إلمكانية أكبر على إدخالها من دون إحداث 

ضرر. المحافظة على بقايا السمع يضمن للمرضى استعادة استيعابهم الطبيعي على اإلدراك الحسي 
للصوت، والذي يمكنهم من االستفادة من تقدم التكنولوجيا المستقبلية.

ما هى التغطية الكاملة للقوقعة؟
القوقعة تتكون من ألياف عصبية التي تمتد على طول القوقعة. األلياف العصبية الموجودة على قاعدة 
القوقعة هي المسؤولة عن معالجة األصوات عالية التردد، أما األلياف العصبية الموجودة على القمة 

أو على أعلى نقطة للقوقعة تعالج األصوات منخفضة التردد. الدراسات 
أظهرت أن تحفيز قاعدة وقمة القوقعة باستخدام اإلدخال الكامل لمصفوفة 

إاللكترود القياسية لميد - إل لديها فائدة استثنائية في فهم الكالم، بالمقارنة مع 
الحاالت التي لم يتم فيها تحفيز القمة.1

اإللكترود القياسي
اإللكترود القياسي الناعم والمرن هو الحل األفضل لتسعة من أصل عشرة 

عمليات. مع طول 31 مم، اإللكترود القياسي هو اإللكترود األطول في السوق 
ويتميز بـ 12 زوج من نقاط التالمس مع القوقعة صممت لتحفز القوقعة 
بالكامل، من القاعدة إلى القمة لتغطية كاملة للقوقعة لكل مستويات التردد 

المتوفرة لذا يستطيع المريض أن يستمتع بالصوت بصورة كاملة من أعلى 
إرتفاع إلى أقل إنخفاض.

Hz 8000

Hz 2000

4000 
Hz 1000 

Hz
Apex

Hz 500

2.4 مم
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 مصــفـــوفات إلكـترود متـنـوعة
لكـــــل قوقعــــــة

باإلضافة إلى اإللكترود القياسي، تقدم ميد - إل أنواع متعددة من اإللكترودات، مما يتيح للجراحين إختيار 
الحل األفضل المالئم لكل تشريح قوقعة استثنائي.

مصفوفة اإللكترود فليكس سوفت
مشابه لإللكترود القياسي، إلكترود فليكس سوفت يسمح لإلدخال العميق إلى 
منطقة قمة القوقعة )تغطية كاملة للقوقعة CCC( طرف اإللكترود مصمم 

خصيصًا ليوفر مرونة ميكانيكية أكثر للتقليل من الضغط عند اإلدخال.

EAS مصفوفة اإللكترود فليكس إي أي أس
صممت مصفوفة إلكترود فليكس إي أي أس لنظام التحفيز الكهربائي الصوتي 

) إي أي أس EAS( مع اإلدخال ليس أعمق من لفة القوقعة عند القاعدة. 
المصفوفة تتميز بإلكترود ذو طرف مرن لزيادة في المرونة الميكانيكية للتقليل 

من قوة اإلدخال.

مصفوفة اإللكترود المتوسطة
مصفوفة اإللكترود المتوسطة تمتاز بـ 12 زوج من اإلكترودات والتي تتباعد 

بمسافات متوسطة وصممت للحاالت الغير مرغوب في إدخال اإللكترود بعمق 
أو من غير الممكن إدخاله بسبب القيود التشريحية للقوقعة.

مصفوفة اإللكترود المضغوطة 
صممت خصيصًا لحاالت التعظم الجزئي أو التشوه في القوقعة، تمتاز مصفوفة 

اإللكترود المضغوطة بـ 12 زوج من نقاط التالمس متساوية المسافة على 
امتداد قصير للحصول على اكبر عدد من القنوات المتوفرة وبالتالي الحصول 

على األداء المثالي.

مصفوفة اإللكترود المنقسمة* 
صممت خصيصًا لحاالت التعظم الشديد للقوقعة. تمتاز مصفوفة اإللكترود 
المنقسمة بفرعين منفصيلين لإللكترود، احدهما يحتوي على خمسة أزواج 

من نقاط التالمس واآلخر على سبعة أزواج منها، هذا الترتيب صمم إلدخال 
اإللكترود في مناطق مختلفة للقوقعة لزيادة الفاعلية وعدد القنوات المتوفرة.

1.9 مم

1.1 مم

2.4 مم

1.9 مم

1.1 مم

PULSARCI100 فقط متوفر مع بلسار*
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 معالج الكالم لنظام مايسترو
 OPUS 2 مع جهاز التحكم

FineTuner عن بعد

المعالجات الصوتية

 االختالف هو 
في التفاصيل   

أرق وأخف معالج صوتي متوفر اليوم – صغير جدًا، من السهل جدًا أن تنسى 
أنك ترتديه!

يتميز بتنظيم آلي للصوت وذلك النتقال سلس بين بيئات االستماع المتغيرة 

مصمم لراحة وجمالية جذابة أكثر

المعالج الصوتي الوحيد الذي يتضمن تقنية الصوت الدقيق وذلك إلستمتاع أكثر 
بالموسيقى واإلستماع بصورة أفضل في بيئة صاخبة

يتميز بوحدة جهاز التحكم عن بعد ليسمح بتعديل أسهل للتنظيمات الخاصة بكم

فتحة إدخال قياسية للربط بجهاز FM، ووسائل االستماع المساعدة – وحتى 
iPod والبلوتوث

أساليب ارتداء متعددة وخيارات متعددة للبطاريات

DaCapo بطاريات قابلة إلعادة الشحن

OPUS 1 هو المعالج الصوتي البديل للمستعملين الذين يفضلون 
تغيرالوضعيات بواسطة المفاتيح المبنية على المعالج

:MAESTRO مميزات



13 جهاز زراعة القوقعة – مايسترو

انت تعيش حياتك الحقيقة في هدوء وضوضاء، وفي تحدي لحاالت االستماع المتغيرة. 
الن يومك يحدث إما في منتزه هادئ او في مطعم بضوضاء عالية، في محطة مزدحمة 
للقطار او اثناء االسترخاء على الشاطئ، ان تقنيات MAESTRO الفريدة مصصمة 

لتوفير حياة حقيقية بأداء متميز – وبصورة تلقائية.

معالجة عالية تتميز بتنظيم آلـي للصوت والتي تتحسس تغير اوضاع االستماع 
بصورة مباشرة اثناء االستخدام للتتكيف معها بحيث ال تحتاج انت القيام بذلك.

انه تلــقــائي. 
تنظيم الصوت اآللي

 المعالجات الصوتية تتكيف مع اوضاع
 االستماع المتغيرة بحيث التحتاج انت

القيام بذلك

MAESTRO
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التنظيم الدقيق اثناء االستخدام
OPUS 2 هو أول معالج على إمتداد العالم بتصميم خالي من المفاتيح. بإمكان المستخدمين القيام بتغيير 

الضبط "اثناء االستخدام" دون الحاجة إلى رفع المعالج من على األذن وبدون إعاقة عملية اإلستماع. 
األزرار الكبيرة على جهاز التحكم يجعلها سهلة جدا لإلستخدام – الخاصية المفيدة لالشخاص الذين لديهم 

ضعف في النظر أو في إستعمال أجهزة التحكم الصغيرة. لمستخدمي MED-EL الذين لديهم جهازين 
على كال االذنين، فإن جهاز تحكم عن بعد واحد قادر على ضبط كال المعالجين بصورة مستقلة أو اإلثنين 

معًا في آن واحد.

ملف المعلومات التي تبث عن بعد مدمج ضمنًا
يحتوى OPUS 2 على ملف المعلومات التي تبث عن بعد مدمج ضمنًا وهو جهاز إستقبال مصغر 

يمكن أن يستعمل على نطاق واسع مع الهواتف، أنظمة الصوت العامة وأنظمة دوائر الحث الكهربائية.

FM الموصل الالسلكي مع رابط
يتميز غطاء علبة البطارية بمدخل قياسي شبيهة بتلك الموجودة على االجهزة 
 ،FM السمعية المساعدة. أنها توفر المدخل المناسب للهواتف النقالة، أنظمة

مشغالت الـ MP3، األجهزة المـــرئية وغير ذلك الكثير، كذلك يمكنك أيضا 
إستخدام أجهزة ربط السمع المساعدة )ALD( مثال أنظمة FM والبلوثوت 

لتوفير االتصاالت الالسلكية.

 ان جهاز التحكم عن بعد
 نحيف وبحجم بطاقة السحب
االلى مع سمك 6 مم فقط
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خيارات علبة البطارية
لكل األعمار وأساليب المعيشة 

نحن الرواد في مبدأ النظام المجزء المرن ألنه ال يوجد إثنين متشابهين تماما من مستخدمي 
جهاز زراعة القوقعة. أغلب المستخدمين يختارون علبة البطارية القياسية، لتصميمها 

المريح ومظهرها المتميز. لكن األشخاص الذين أختاروا المرونة لتبديل علبة البطارية 
يمكن ان يقوموا بالتعديل في اى وقت و"بسهولة".

اصغر معالج صوتي في عالم الصناعة
تمتاز علبة البطارية القياسية الخاصة بنا بمقطع جانبي منخفض باالضافة الى تصميم مقوَّس يالئم بالضبط 
خلف األذن. بكونها اختيار االرتداء ألغلب المستخدمين، فان العلبة القياسية الخاصة بنا هي مثالية للراحة 

واالستعمال اليومي. 

خيار الوضع االكثر انتشارًا لألطفال الصغار
ميد - إل هم الرواد في أكثر إسلوب إرتداء ناجح ومرغوب للرضع واألطفال، 

انه البايبي بي تي أي BabyBTE. يتم حمل المعالج الصوتي بصورة كاملة مع 
البطاريات على مالبس الطفل وبدون اي جهاز على األذن. بايبي بي تي أي يمتاز 

بمؤشر ضوئي لحالة الجهاز مما يسهل على األهل التأكد من أن المعالج الصوتي يعمل 
بصورة صحيحة.

DaCapo نظام البطاريات القابلة للشحن داكابو
نظام البطاريات القابلة للشحن داكابو يجعل المعالج الصوتي األخف 
في العالم أكثر خفة ويحافظ على التصميم النحيف، متالئم تمامًا مع 
نظام FM واألجهزة الخارجية األخرى كالبلوثوت، تحتاج الى وقت 
شحن أقل من 4 ساعات وتوفر 10-12 ساعة من العمل المتواصل 

داكابو يقدم نمط حياة اكثر خضارًا غير مضر بالطبيعة عن طريق 
التقليل من عدد البطاريات الزنك الهوائية وتقلل تكاليف العمل اليومي 

إلنتفاء الحاجة لشراء البطاريات الغير قابلة الشحن. 

بامكان شاحنة داكابو شحن بطاريتين في نفس الوقت. باالضافة الى 
محول الكهرباء العادي توفر شركة ميد - إل كابل لمحول والعة 

السيجارة المتوفرة في السيارة لمالئمة ومرونة اكثر.
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MAESTRO
مؤشر ضوئي لحالة الجهاز

معالجنا الصوتي لديه مؤشرضوئي 
صغير الذي يومض لإلشارة إلى 

أخطاء مختلفة عند حدوثها، مما ينبه 
األهل أو المعلمين إلى الحاالت التي 
تحتاج إلى اإلنتباه مثال إنخفاض في 

شحن البطارية.

قفل األمان
كل أجهزة المعالج الصوتي للميد - إل 

يمكن أن تقفل للتأكد من أن األطفال غير 
قادرين على تفكيك المعالج الصوتي أو 
العبث بالبطاريات. يمكن لجهاز التحكم 

عن بعد أن يقفل أيضًا أو أن يبرمج بحيث 
اليمكن أن تتغير وضعية البرنامج عن 

غير قصد.

ملـف بمقطع رفيــع

المنبه الخاص
إن الراشدين ممتنين للمنبه الخاص، 

الذي يعطي إشارات صوتية تدل على 
إنخفاض في شحن البطارية أو تغير 
في وضعية البرنامج. المنبه الخاص 

مسموع فقط للمستخدم ويمكن أن 
يتم تعديلها أو إيقافها عن العمل عن 

طريق إخصائي السمعيات.

حماية الصوت 
 يقوم المعالج الصوتي OPUS بمراقبة البيانات

بإستمرار للحماية ضد المشاكل اليومية مثال التفريغ 
للشحنة الكهربائية المستقرة )ESD(. إذا تم إكتشاف 

المشكلة فإن نظام حماية الصوت توقف فورًا التحفيز ويبدأ 
المؤشر الضوئي بالوميض. اطفاء وإعادة تشغيل المعالج 
الصوتي يعيد ببساطة الجهاز إلى الوضعية الطبيعية من 

دون الحاجة إلعادتها إلى العيادة إلعادة برمجتها.

هوية جهاز الزرع
ميزة آى أر آى أس IRISTM )التميز الفردي لجهاز 

الزرع(، يعطي مستخدمي الجهاز الثنائي راحة ذهنية 
إضافية، إذا وضع المعالج الصوتي ألذن معينة بالخطأ 
على أذن اخرى فإن المعالج سيتوقف عن التحفيز. هذه 
الميزة مفيدة لمنع الخلط في المدرسة حيث يوجد أكثر 

من طفل يستخدمون جهاز الزرع.

 الدعم لمستخدمي الجهاز
الثنائي لكال االذنين

OPUS 2 هو أول معالج صوتي في عالم الصناعة يعرض الدعم 
المباشرة لمستخدمي الجهاز الثنائي لكال االذنين. جهاز التحكم عن بعد 

واحد يستطيع أن يقوم بالتعديالت إلثنين من المعالجات الصوتية.
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أنثراسايت

بيج

بني سيني

ازرق باسفك

احمر بوردو

رمادي نوردك

خيارات في األلوان
 المعالج الصوتي OPUS متوفر

بـ 6 ألوان مختلفة. من الممكن طلب 
الوان اضافية لعلبة البطارية.

المعالجات 
المقاومة للماء

لتقليل تأثير الرطوبة على العناصر اإللكترونية، لوحة 
الدوائر الكهربائية للمعالج الصوتي للميد - إل مغلفة بطريقة 
فريدة لتحمي بفعالية العناصر اإللكترونية. غالف جهازنا 

األمثل مصمم ليعمل كحاجز ضد السوائل وبخار الماء ولكن 
هو ليس مغلق بإحكام – هذا يمنع الصدأ بفعالية أكبر بكثير، 

حيث يسمح ألي رطوبة داخلية أن تجف بداًل من أن تبقى 
محبوسة بالداخل.

هذه االستراتيجية الفعالة للغاية تحمي معالجات الصوت من 
االضرارالناتجة عن الرطوبة والتي تمكن المستخدم من 

الحصول على أداء سمعي بجودة وموثوق به في كل مكان. 

OPUS1 البديل
المرونة على أطراف أصابعك

المعالج الصوتي OPUS1 يعرض 
أعلى إنجازات تقنية المعالج الصوتي 
بتصميم غالف معتمد والذي استعملها 

من قبل األالف من الكبار والصغار 
في العالم. سهولة في تشغيل المفاتيح 
الموجودة على المعالج الصوتي. مما 

يسمح للمستخدم من إختيار البرامج وعمل التعديالت في أي 
وقت وفي أي مكان. 

أغلب الخيارات 
لحياتك

المعالجات الصوتية للمايسترومدمجة وخفيفة 
الوزن بصورة إستثنائية مع التصميم النحيف 
ومقطع جانبي رفيع ليتناسب بكل راحة خلف 

األذن. خيارات اإلرتداء القابلة للتبديل، يتضمن 
خيارات خاصة لألطفال، مما يؤكد أن المعالج 

الصوتي يمكن أن يتكيف مع اإلحتياجات 
الخاصة، أساليب الحياة والنشاطات باإلضافة 

الى تغير إحتياجات األطفال مع النمو. 

لمزيد من المعلومات حول األساليب الشخصية 
لالرتداء زوروا موقعنا على الشبكة الدولية 

www.medel.com

علبة البطارية لالطفال

علبة بطارية بعيدة

BabyBTE وعلبة 
البطارية لالنشطة
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لالشخاص الذين لديهم حاسة سمع طبيعية، فإن األذن تقوم بمعالجة الصوت عفويًا. ُينقل الصوت 
الى قناة االذن الخارجية ويقوم بهز طبلة األذن. طبلة األذن متالمسة مع عظيمات السمع الثالث 

الصغيرة الموجودة في األذن الوسطى، والذين يقومون بنقل االهتزازات الى األذن الداخلية 
)القوقعة(. القوقعة هي عضو حلزوني الشكل، تحتوي على خاليا شعرية صغيرة والتي تقوم 

بتحويل الذبذبات الصوتية الى موجات الكترونية حيوية والتي ترسل على طول العصب السمعى 
إلى المخ. هذه الخاليا الشعرية مرتبة على حسب درجة الصوت، بالضبط مثل المفاتيح الموجودة 

على لوحة مفاتيح البيانو. وعندما تصل الموجات إلى المخ، نستطيع وقتها أن نسمع الصوت.

لالشخاص الذين يعانون من نقص سمعى عصبى حسى حاد، أحيانا يدعي "نقص سمعى عصبى"، 
فإن السمع لم يعد عفويا. سماعة األذن يمكن أن ترفع من درجة علو الصوت، لكن لكثير من 

االشخاص فإن هذا غير كافي ليسمح لهم بأن يستمروا في العمل بكل سهولة في عالم ملئ باالصوات. 

 زراعة القوقعة يمكن أن تساعد هؤالء الناس بأن تحل محل وتقلد عمل االذن الخارجية
والوسطى والداخلية، الرسوم التوضحية التالية توضح بالتفصيل كيف يعمل جهاز زراعة القوقعة.

 كيف يقوم جهاز زراعة القوقعة بالمساعدة
على استرجاع حاسة السمع 
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كيف يعمل جهاز زراعة القوقعة؟
يقوم جهاز زراعة القوقعة بتحويل االصوات اليومية إلى نبضات الكترونية مشفرة، هذه النبضات 

اإلكترونية تحفز العصب السمعي والمخ يترجمها كصوت. بما أن المخ يستقبل المعلومات الصوتية 
بسرعة فائقة فإن األصوات ُتسمع مثلما حدثت.

ُتلتقط األصوات بواسطة الميكروفون الخاص بالمعالج الصوتى.  1

المعالج الصوتى يحلل ويشفر الصوت إلى نموذج خاص من النبضات الكترونية.  2

ترسل هذه النبضات الى الملف وُترسل عبر الجلد إلى جهاز الزرع.  3

ترسل جهاز زراعة القوقعة النبضات إلى اإللكترود الموجود في القوقعة.  4

يلتقط العصب السمعى الموجات ويرسلها إلى مركز السمع في المخ، المخ ُيميز هذه الموجات كصوت.  5

طبلة األذن
قنات االذن

العصب السمعي

القوقعة

 عظيمات
مصفوفة االذن

اإللكترود

جهاز الزرع 
)الغرسة( 

 المعالج
الصوتي

 1
2

3

5

4

 كيف يقوم جهاز زراعة القوقعة بالمساعدة
على استرجاع حاسة السمع 
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تم تصميم نظام مايسترو MAESTRO من اجل حياة حقيقية. المزيج الناجح من تقنية السماع 
الدقيق )FineHearing(، تنظيم الصوت اآللي والتغطية الكاملة للقوقعة تم اثباته بواسطة اغلب 

الدراسات السريرية الشاملة المستقلة المتوفرة. 3،2 تفوق نظام مايسترو MAESTRO على جميع 
انظمة زراعة القوقعة من العالمات التجارية االخرى التي تم اختبارها. 

استمع المشاركون بالدراسة الى جمل مع ضوضاء بمستويات مختلفة وذلك لتقليد حاالت سماع 
من الحياة الحقيقية. التحليل اإلحصائي كشف وجود فروق كبيرة في األداء بين انظمة زراعة 

القوقعة. كلما اصبحت اوضاع االستماع تدريجيا اكثر تحديا، واصل مستخدموانظمة ميد - إل فقط 
بالتقدم. باالضافة الى ذلك، ان مستخدمي ميد-إل هم الوحيدين الذين استطاعوا من فهم 50% من 

الكالم حتى عندما كان مستوى علو الضوضاء اعلى من مستوى الكالم الُمقدم. في مطعم صاخب، 
او مسرح مزدحم، يوفر نظام مايسترو MAESTRO أداء سمعي عالي. 

* Calculated from Haumann et al. )2008( using the psychometric function from 
Schmidt et al. )1997(

MED-EL OPUS 2 

Advanced Bionics Harmony

Cochlear Freedom

Performance in %

D
ev
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e

0 5040302010

 افضل أداء 
 30% أداء افضل

 في الضوضاء من اي نظام
اخر تم فحصه
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االستراتيجية هي خطة لديها وجهة واضحة. مع زراعة قوقعة، "من هنا إلى هناك" يعني خلق 
الخطة األكثر فاعلية لتحويل الصوت إلى إشارات كهربائية يمكن للدماغ أن يفهمها. لسنوات 

عديدة، لم تتمكن استراتيجيات التشفير إال من تمثيل جزءا واحدا من الصوت، والمعروفة باسم 
"الغالف" في حين أن التحسينات التي أدخلت على "التركيبة الدقيقة" للصوت كانت محدودة بسبب 

التقدم التكنولوجي. تقنية السماع الدقيق FineHearing من ميد-إل تغلبت على هذه التحديات.

ان تطوير جهاز الزرع باالعتماد على الغالف يتيح ألغلب المستخدمين الوصول على مستويات 
عالية في فهم الكالم في األماكن الهادئة.4 لسوء الحظ، التركيز على جزء الغالف من الصوت 
فقط ال يمكن أن يزودنا بأفضل النتائج في أكثر مهمات السمع المعقدة. يواجه مستخدمي جهاز 

زراعة القوقعة بدون معلومات التركيبة الدقيقة التي تعطي للصوت دقة في النوعية غالبًا صعوبة 
باإلستمتاع بالموسيقى والتركيز على الكالم في األماكن الصاخبة.5 االعدادات الخاصة لبعض 
الحاالت المعينة مثال التركيز على اإلستماع أو األصوات الناعمة، لم تكن حال. باالضافة الى 
ذلك، اللغات التي لديها تغيرات كبيرة في النغمة أو اللغات النغمية كمثال اللغة الصينية، تعتبر 

أيضا تحديًا خاصًا لمستخدمي جهاز زراعة القوقعة 

مكونات الصوت 
 الغالف 

 الغالف هو "درجة علو الموجة الصوتية" وهو 
مهم في عملية فهم الكالم.

 التركيبة الدقيقة 
التركيبة الدقيقة تحتوى على التفاصيل الدقيقة للموجات الصوتية وتعزز من نغمة 

الصوت ونوعيته.

الغالف

الدقيقة  التركيبة 

التفاصيل الدقيقة للصوت

 االختالف هو 
في التفاصيل  
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الدراسات تظهر ان التركيبة الدقيقة هي الناقل الرئيسي للمعلومات الخاصة بالصوت وتحديد اتجاه وموقع 
مصدر الصوت.6 مع تقنية الصوت الدقيق FineHearing وتغطية كاملة للقوقعة )CCC( يمكن 

للمستخدمين االستفادة من معالجة التركيبة الدقيقة والتي تمثل كال الجزئين من الصوت، الغالف والتركيبة 
الدقيقة.خالفا لمعالجة الصوت التقليدية، يستخدم مايسترو MAESTRO خوارزمية متقدمة للغاية، 

والمعروفة باسم تحويل هيلبرت، لتوفير معالجة االشارات الرقمية عالية الوضوح، والتي تستخلص الى حد 
كبير الشكل العام، أو الغالف من الصوت الوارد بدرجة عالية من الدقة. التركيبة الدقيقة للصوت ُقدمت 

ايضًا بدقة كبيرة لتوفير جودة صوت لم يسبق لها مثيل

توفر معالجة التركيبة الدقيقة، احدى مكونات تقنية السماع الدقيق من شركة ميد - إل، للمستخدمين مستوى 
جديد من جودة الصوت5 خصوصًا عند االستماع الى الموسيقى وذلك بتقديم معلومات الغالف والتركيبة 

الدقيقة للصوت معًا.

الغالف
والتركيب الدقيق

الغالف

 FineHearingTMالصوت دقة  تقنية  الخبرة مع 
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 جــودة ُمثَبتة
يمكنك االعتماد عليها

ُصنع جهاز زراعة القوقعة MED-EL وفقًا ألعلى مقاييس السالمة لتنال الثقة، والكفاءة والثبات على 
مدى طويل. نحن ال نزعم هذا نحن نستخدم مواد عالية الجودة وطرق إختبارية دقيقة وصارمة. نحن 

ننشر بياناتنا على شبكة المعلومات لذلك فإنها صحيحة، موثوٌق فيها ويسهل الوصول لها. نحن ندعوك 
  www.medel.com/reliability إلى أن تقرأ وتقّيم أخر االحصائيات عن موثوقية اجهزتنا على
ادركت ميد - إل أنه عندما تختار زراعة القوقعة، فأنت تتعهد على أن تسمع مدى الحياه . لهذا السبب 

نريدك أن تكون قادرًا على القيام باإلختيار المناسب والواعي للنظام والشركة ستكون معك خالل رحلتك 
الجديدة مع السمع.

 Cumulative Survival( نحن نقّيم األمانة بإستخدام إحصائية خاصة تدعى معدل البقاء التراكمي
CSR( )Rate(. إحصائية )CSR( هي نفسها التي تستخدم لتقييم مدى موثوقية جهاز ضبط نبضات 
 .)ISO( والميد - إل تتبع إجراءات تقديم التقارير وحسب أخر المقاييس العالمية ،pacemaker القلب
تمكنكم هذه االحصائية من تخيل مدى موثوقية اجهزتنا على مر الزمن. تعطي ميد - إل اهمية لموثوقية 
كل مكون من مكونات انظمة الزرع السمعية. بعد مرور سنتين على تقديمه، فإن معدل البقاء التراكمي 

لجهاز الزرع SONATATI100 هو %99.93.

باإلضافة الى ذلك، قامت ميد-إل بدور رائد في عالم الصناعة في أمانة تقديم التقاريرعن موثوقية المنتج 
لمعالجاتنا الصوتية. بلغ المعدل الشهري ألعطال معالج الكالم OPUS 2 0.59% )ايلول 2009(. 
أعطال المعالج الصوتي هي أقل جدية واهمية بالمقارنة مع تعطل جهاز الزرع الداخلي )الغرسة(، 

لكن يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في حياتك اليومية. هذه إعتبارات مهمة أثناء إجراءات الترشيح لنظام 
زراعة القوقعة.
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"

أن مستوى أدائي السمعي أزداد بسرعة، حتى أن أخصائي السمعيات ذهل به. 
أصبحُت قادرًا خالل إسبوع واحد فقط على إستعمال الهاتف وتمييز اإلقاعات 

المألوفة على البيانو. إن تقنية المايسترو رائعة فقد غيرت حياتي بسرعة وحياة 
أصدقائي واألشخاص الذين أحبهم.

ANN C  ،آن        

لقد الحظت فورًا اإلختالف عند اإلستماع إلى الموسيقى، أستطيع أن أسمع وأميز 
ما بين اآلالت الموسيقية. اإلستماع إلى الموسيقى أصبح مجددًا ممتعًا.

EVELINE S. ،إيفيلين        

كل شئ اآلن يبدو طبيعيًا بصورة رائعًة. نوعية الصوت أحسن بكثير بالمقارنة 
مع سماعات األذن حيث كان الصوت بالنسبة لي ذا نغمة معدنية وأجوف. 

الصوت االن متكامل إلى درجة كبيرة.
JOE C  ،جو        

"

الشي يمكن أن يفسر بحق
 المعجزة التي

أعيشها كل يوم 
مع مايسترو

 SILVIA A. ،سيلفيا

MAESTRO
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كل خطوة
على الطريق   

www.medel.com توفر ميد - إل مجموعة واسعة من مواد إعادة التأهيل، ساوند سكايب هو برنامج تدريب مباشر متوفر على

 123: 612 – 617 ،Acta Otolaryngol ،Hochmair et al. )2003(  1

 8th International Conference of the European Society of Paediatric ،Haumann et al. )2008(  2 

 8–11 June 2008 ،Budapest ،Otorhinolaryngology  
 93-94 ،23rd annual conference of the German Acoustical Society ،Schmidt M et al. )1997(  3

 Helms J. )2001( ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40  4

  Cochlear Implant and  ،Nopp et al. Accepted for publication in: van de Heyning P )ed(  5

  Karger ،Hearing Preservation  
 Nature; 2002; 416: 87-90 ،Smith et al. )2002(  6

المراجع

نوعية إسلوب حياتك هي األساس لنجاحنا.إذا كنت أنت أو أي شخص يهمك يفكر في حل سمعي زراعي، 
فمن المهم التفكير في العملية بالكامل. نحن ندرك في شركة ميد - إل أن توفير أفضل حل سمعي زراعي 

ممكن هو العامل االساسي الوحيد إلعادة حاسة السمع. تعلُّم كيفية استخدام جهاز زراعة القوقعة يحتاج 
إلى إستعداد، دافع وأهداف واقعية. خبراء ميد - إل موجودون إلرشادك طوال فترة ما بعد العملية والذين 

يقدمون مجموعة متنوعة وواسعة من المواد التي تدعمك طوال رحلتك مع السمع.

جسٌر لتواصل أفضل، برنامج الدعم الشامل للميد - إل يوفر مواد للدعم أكثر من أي شركة اخرى ألنظمة 
الزراعة السمعية. يتكون هذا البرنامج والذي تم تطويره بواسطة اخصائيين مثقفين للسمعيات رائدين في 

هذا المجال من كافة انحاء العالم من مجموعة واسعة من المعلومات والمواد الالزمة لتلبية إحتياجات 
البالغين، المراهقين واألطفال باإلضافة إلى األهل، وأخصائي معالجة النطق والمدرسين.
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لوكاس هو من مستخدمي جهاز زراعة القوقعة 
الثنائي لكال االذنين منذ أن كان في السادسة من عمره إنه 
نشط في الفريق الرياضي، هو أيضًا يعزف 
على األرغن و يتعلم اللغة الصينية في المدرسة.

لوكاس .Lukas K، ألمانيا
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تعرف ميد - إل أيضًا بشركة أنظمة الزراعة السمعية، توفر الحل لكل حاالت فقدان السمع حيث 
تقدم مدى واسع من المنتجات في صناعة أجهزة زراعة القوقعة لعالج درجات وأسباب متعددة 

لفقدان السمع:

نظام زراعة القوقعة مايسترو :: تصميم ابداعي، مرن ومجزء ليتناسب مع اإلحتياجات الشخصية 
للمستخدم. نظام زراعة القوقعة مايسترو يتكون من غرسة القوقعة، إلكترودات مرنة، معالج صوتي 

وبرنامج كمبيوتر )سوفت وير( لضبط دقيق لإلعدادات للحصول على تجربة سمعية طبيعية.

تحفيز كهربائي صوتي )EASTM( :: التحفيز المشترك بين سماعة األذن وجهاز القوقعة لنفس 
األذن مصمم للمرضى الذين لديهم بقايا سمع للترددات المنخفضة. النظام مصمم ليوفر أداء محسن 

في حالة استخدام سماعة األذن وجهاز القوقعة كٌل على حدا.

جسر الصوت اإلهتزازي (®Vibrant Soundbridge( :: أنتجت ميد - إل أجهزة زراعة لألذن 
الوسطى لعالج الحاالت المتوسطة لفقدان السمع العصبي. هذا المنتج مناسب أيضًا لحاالت فقدان 

السمع التوصيلي والمختلط نتيجًة لمشاكل باألذن الخارجية والوسطى.

اليوم، تقدم جهودنا البحثية وعودًا كبيرة بالنسبة لمستقبل الزراعة الثنائية لكال االذنين، االجهزة 
المزروعة بالكامل وطرق توصيل الدواء لتجديد الخاليا العصبية. تقوم ميد - إل حاليًا برعاية عدد 
كبير من الدراسات والبحوث المتقدمة لتحسين حياة األشخاص الذين يعانون من نقص في السمع.

إبتكار
وتطوير  



2007 إعتماد جهاز جسر 
الصوت اإلهتزازي لحاالت 

التوصيلي  السمع  فقدان 
والمختلط في أوروبا. طرح 
نظام البطارية القابلة إلعادة 

 DaCapo الشحن

1999 طرح معالج الكالم 
+TEMPO الذي يحمل 

 .)BTE(خلف األذن

2003 إختراع جسر 
الصوت اإلهتزازي أول 

جهاز سمعي ممكن زراعته 
لألذن الوسطى لحاالت 
السمع العصبي  فقدان 

الحسي من الدرجة البسيطة 
إلى الدرجة الشديدة.

2004 طرحت الميدإل 
جهاز زراعة القوقعة 

PULSARCI100 والتي 

الكترونيات  تحتوي على 
المستقبلي  للتطور  جاهزة حتى 

مع غالف من السيراميك.

شركة صناعة أجهزة الزراعة السمعية 

2009 الجيل الثاني من 
الكهربائي  التحفيز  نظام 
الصوتي EAS. إطالق 

 DUET 2 معالج الكالم
في اوربا. تقديم معالج 
الكالم Amadè لنظام 

جسر الصوت االهتزازي 
 Vibrant Soundbridge

في اوربا. 

2005 تقديم جهاز 
DUET، معالج صوتي 

لتحفيز  صمم خصيصًا 
الصوتي  الكهربائي  السمع 

EASTM أول جهاز سمعي 

عالمي صمم ليوحد المعالج 
الصوتي لجهاز زراعة 
المساعد  القوقعة وجهاز 

الصوتي. السمعي في جهاز 
واحد مضغوط.

 2006 طرحت ميد - إل
معالجات صوتية من عائلة 

OPUS. حيث قدمت جهاز 
 زراعة القوقعة

SONATATI100 مع غالف 

جديد وصغير من التيتانيوم، 
 FLEX ومجموعة إلكترودات

لكل أنواع أجهزة الزرع.

2008 طرح برنامج 
MAESTROTM 3 0 

الجديد والمعتمد في اوربا. 
OPUS المعالج الصوتي 
اصبح متوفرًا لمستخدمي

 

 غرسة القوقعة
  COMBI 40+



شركة صاحبة رؤيا
ميد - إل

منذ أن قام مؤسسي شركة ميد - إل بتطوير أول جهاز زراعة قوقعة في العالم سنة 1975، استمر تقليد 
الدراسات القوية لتدعم تطور التقنية المتقدمة لحل مشاكل السمع. تقدم ميد - إل حلول زراعية لدرجات 
مختلفة من فقدان السمع والتي تشمل زراعة القوقعة وزراعة لألذن الوسطى، وتحفيز كهربائي صوتي 

مركب للسمع، وزراعة جذع الدماغ السمعي.

1975 بدأ تطوير 
زراعة القوقعة عن طريق 
مؤسسي ميد - إل إنكيبورك 

وإرفن هوخماير.

1977 زراعة أول جهاز 
القنوات  قوقعة هجين متعدد 

في العالم في مدينة فيينا.

1989 تقديم جهاز 
القوقعة المريح  زراعة 

 COMFORT

1990 ميد - إل توظف 
العاملين فيها. أول 

1991 طرحت ميد - إل 
أول معالج نطق يحمل خلف 

.)BTE( األذن

1995 تقديم جهاز زراعة 
.CIS LINK القوقعة

 ،COMBI 40+ 1996 تقديم
أرق جهاز زرع متوفر للقوقعة.

1997 ابتكار اإللكترود 
 COMBI 40+ المنشطر

القوقعة. لحاالت تعضم 

COMBI 40 1994 تقديم 
 أول جهاز زراعة قوقعة في

العالم عالية التردد ومتعدد القنوات.
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