
 
 

COCHLEAR 

 A tecnologia dos implantes Nucleus é composto por:: 

o Chip do receptor/estimulador 

o Diferentes feixe de eletrodos 

o Processadores de fala 

o Possibilidade de captação dos potenciais evocados do nervo auditivo para a: 

 Medida do limiar da resposta neural 

 Medida da função de recuperação do nervo 

 Medida da função de dispersão de excitabilidade 

o Software de programação 

 

1. UNIDADE INTERNA 
o Nucleus CI24RE 

o Straight: reto 

o Contour Advance 

o L24 - Hibrido 

o Slim Straight 422 

o ABI 

 

 

 
Tem imã removível que permite a realização de RNM de até 1.5T, aprovado pelo FDA 

e aprovado na Europa até 3T. 

 



 

Instrumentos cirúrgicos 

 

Conjunto composto pode estilete insersor, molde do nicho da unidade interna, molde da 

unidade interna e molde para posicionamento da unidade interna. 

                                 
 

 

 

 

 

Telemetria Neural.  

 

 
 

 

Com possibilidade de medidas: 

• Limiar do potencial evocado do nervo auditivo 

• Função de dispersão de excitabilidade (spread of excitation) 

• Função de recuperação do nervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. FEIXES DE ELETRODOS. Reto,  Contour Advance, Slim e Hibrido 

 

Feixe reto: 

• 22 eletrodos ativos 

• MP1 (terra. ´Bola´) 

• MP2 (terra. No receptor) 

• Feixe reto:  tem 10 eletrodos de sustentação, ou seja são visíveis 32 aneis de 
platina, porém somente 22 são ativos. 

 

 
 

Feixe perimodiolar (Contour): 

• 22 eletrodos ativos 

• MP1 (terra. ´Bola´) 

• MP2 (terra. No receptor) 

• Tem um estilete para manter o feixe retificado para a inserção 
 

 
 

 

 



Feixe Slim 422: 

• 22 eletrodos ativos 

• MP1 (terra. ´Bola´) 

• MP2 (terra. No receptor) 

• Tensor basar para evitar dobra 

• Duas opções de inserção (20mm ou 25mm) 

 

 

 
 

Feixe L24 Hibrido: 

• 22 eletrodos ativos 

• MP1 (terra. ´Bola´) 

• MP2 (terra. No receptor) 

• 15mm de eletrodos ativos 

 

 



3. PROCESSADORES EXTERNOS 

 

Nucleus 5  - CP810 

 

Assistente Remoto que permite aos pais, professores e cuidadores observarem em qual 

programa está ligado o processador, e todas as informações sobre o funcionameto do 

equipameto também com alarmes luminosos e sonoros. 

Diferentes tamanhos de bateria ou pilhas  

Dois microfones. Tecnologia de microfone direcional e várias opções de pré – 

processamento 

Compatível com acessório Aqua + 

 

Nucleus 6 – CP910 e CP910 

 

Tecnologia Wireless integrada 

Tecnologia hibrida integrada 

Pré processamento de sinal automático 

Assistente Remoto que permite aos pais, professores e cuidadores observarem em qual 

programa está ligado o processador, e todas as informações sobre o funcionameto do 

equipameto também com alarmes luminosos e sonoros. 

Diferentes tamanhos de bateria ou pilhas  

Compatível com acessório Aqua + 

 
 

Componentes do Kit (variam de acordo com a idade do paciente e modelo do 

processador) 

 

 Bobinas (antenas) 

 KOALA 

 Pilhas descartáveis 

 2 baterias recarregáveis + carregador 

 Microfone de lapela 

 Fone de monitorização 

 Cabo TV/HiFi 

 Cabo de audio-pessoal (IPod) 

 Desumidificador (propriedade antifungica) 

 Cobertura protetora de microfone 

 Porta baterias extras 



 Ganchos de retenção  

 Silicone de sustentação para atividades físicas 

 Kit de Bateria Recarregável 
 

 

4. ACESSÓRIOS: 

 Antena  

 Cabo  

 Cabo Baby 

 Cabo do sistema FM 

 Cabo TV/HiFi (exclusivo para equipamentos ligados à rede elétrica) 

 Cabo de audio-pessoal (IPod) (exclusivo para equipamentos a bateria/pilha) 

 Silicone de sustentação para atividades físicas (Snugfit) 

 Cobertura protetora de microfone 

 Acessórios Babyworn 

 Ganchos de retenção  

 2 Baterias recarregáveis  

 Carregador de baterias  

 Pilhas descartáveis 

 Desumidificador (propriedade antifungica) 

 Pastilha desumidificadora para uso diário 

 Controlador BTE (retroauricular) 

 Outros acessórios: microfone de lapela, fone de monitorização, porta baterias 
extras, cabo do sistema FM, cabo TV/HiFi (exclusivo para equipamentos ligados 

à rede elétrica), cabo de audio-pessoal (IPod) (exclusivo para equipamentos a 

bateria/pilha) 

 Acessório wireless (Phone Clip – Mini Mic – TV Streamer) 

 Acessório Aqua + 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


