
 1 

 

                 

 

           OTICON MEDICAL 

 

1. UNIDADES INTERNAS 

 

 

 

 

1.1. IMPLANTE DIGISONIC® SP  
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1.1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Implante Coclear Standart 

 Apresenta 20 eletrodos e 20 canais ativos de estimulação 

 Apresenta 01 eletrodo de referência (Terra) 

 Estimulador eletrônico de baixa potência de estimulação 

 Modo de estimulação “Common-Ground”, pulsos elétricos bifásicos 

 Amplitude do pulso elétrico selecionável para cada canal de estimulação 

 Taxa de estimulação: 20.000 PPS 

 Compatibilidade com ressonância magnética de até 1,5 Tesla. 

 Garantia: 10 anos 

 
O receptor-estimulador (RE) é composto de uma cápsula de cerâmica em formato 

convexo, uma base de titânio plana e uniforme, ambas hermeticamente envoltas por um 

revestimento em silicone biocompatível. O dispositivo interno é extremamente compacto e 

os componentes eletrônicos responsáveis pela decodificação do sinal e magneto interno 

estão envoltos por uma única cápsula, formando uma estrutura “monobloco”. 

Apresenta um sistema de fixação do receptor com a utilização de dois parafusos de 

titânio, com aproximadamente 3,4 mm de comprimento e penetração óssea de 1,91 mm. 

Não é indicada a confecção do “nicho” para acomodar/fixar o receptor. 

                                

1.1.2. RECEPTOR/ESTIMULADOR 
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 Materiais: Base em titânio, cobertura de cerâmica AL2O3 (99,6%) permitindo a 

integração de todos os componentes (circuito eletrônico e antena interna), selados 

por um envoltório em silicone biocompatível. 

 Cápsula apresenta formato convexo resistente a impactos. 

 Diâmetro da base: 30 mm e espessura: 5,5 mm. 

 
1.1.3. SISTEMA DE FIXAÇÃO 

 
    

                                   
 
 

 Sistema de fixação por meio de dois parafusos de titânio (3.4 mm de comprimento). 

 Perfuração óssea dos parafusos de 1,91 mm. 

 Não há necessidade de realizar o nicho. 

 Risco de movimentação pós-operatória do receptor diminuída. 

 

1.1.4. FEIXE DE ELETRODOS 

   

 Feixe de eletrodos reto e com memória 

 Comprimento ativo do feixe de eletrodos: 25 mm. 

 Diâmetro da base: 0,9 mm (tamanho recomendado da cocleostomia). 

 Diâmetro do ápice: 0,5 mm. 

 Diâmetro da seção extra-coclear: 1,1 mm. 
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 Superfície do eletrodo: 0,8 mm2 a 1,8 mm2. 

 Eletrodos em platina-irídio. 

 

 

1.2. DIGISONIC® SP EVO  
 
 
 

                                        
 

 

 Preservação da audição residual 

 Implante Híbrido - permite a realização de estimulação eletroacústica 

 Permite cirurgia minimamente invasiva 

 Apresenta feixe de eletrodos ultrafino 

 Diâmetro da base: 0,5 mm 

 Diâmetro do ápice: 0,4 mm 

 Superfície lisa 

 Eletrodos em platina-irídio. 

 
1.2.1. FEIXE DE ELETRODOS 

             

 
 

 

 

 

 



 5 

1.3. DIGISONIC SP BINAURAL  
 
 

 
 
 

 Um único receptor/estimulador com 2 feixes de eletrodos:  

 Alternativa a implantação bilateral. 

 01 feixe de eletrodos curto (ipsilateral ao receptor/estimulador) e outro feixe de 

eletrodos longo (contralateral ao receptor/estimulador). 

 Cada feixe de eletrodos apresenta 20 eletrodos, sendo 12 eletrodos ativos para 

cada lado. 

 Comprimento do feixe de eletrodos: 25 mm 

 Componente externo: uso de um processador convencional com microfone 

contralateral adicional 

 Aprovado em Dezembro de 2006 pelo Comitê Europeu para adultos 

 Estimulação “Common-Ground” – pulsos bifásicos 

 Diminuição do custo/benefício da implantação bilateral, manutenção de apenas 

um processador e acessórios pelo paciente, como pilhas por exemplo. 

 02 eletrodos de referência (Terra) 

 Estimulação por corrente ou voltagem. A estimulação se dá nas duas cócleas com 

o uso de um único receptor e um único processador. 

 Estimulação Monopolar/terra-comum através de pulsos bifásicos. 

 Amplitude de pulso selecionável. 

 Freqüência de estimulação: 24.000 pps (pulsos por segundo). 

 Estimulação balanceada em ambas as cócleas, simultaneamente  
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2. KIT CIRÚRGICO 

 

 

 01 Chave de fenda 

 01 Insersor 

 01 Molde do processador  

 01 Molde do feixe de eletrodos (medidor coclear)  

 02 Parafusos de titânio reservas 

 01 Modelo do receptor em silicone 
 

 

3. MEDIDAS OBJETIVAS: INTRA E PÓS-OPERATÓRIAS 

 

3.1.  TELEMETRIA DE IMPEDANCIA DOS ELETRODOS 
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 Valores de impedância dentro da normalidade: 500 Ohm < Ω > 5KOhm 

 Avalia a integridade do componente interno 
 

 
3.2.  EABR (Potenciais de Tronco Cerebral Evocados Eletricamente) 

 
 

        
 

 

 Avalia a integridade do componente interno. 

 Avalia resposta do nervo auditivo e sistema auditivo frente à estimulação 
elétrica 

 Prediz limiares psicofísicos. 
 

 

4. PROCESSADORES EXTERNOS 
 
 

4.1.  SAPHYR NEO COLLECTION 
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Processamento do som e características do produto:  
 
- 4 estratégias de codificação da fala: MPIS, MPIS XDP, CRYSTALIS, CRYSTALIS XDP 

- Redução do ruído Voice TrackTM  

-  Compressão de saída multibanda  

- Até 4 programas  

- Controle de volume  

- Indicador luminoso vermelho  

- Avisos sonoros de bateria fraca  

- Formato ergonômico  

- Sistema de gancho flexível de conexão fácil  

- Bobina de indução magnética integrada  

- Entrada auxiliar universal  

- 2 Microfones omnidirecionais  

- Kit de acessórios 
 

 

 

Kit de Acessórios 
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-  Processador Saphyr Neo Collection (1) 

-  Antena com imã força 5/4 (2)  

- Cabo da Antena (3)  

- Estojo (4)  

- Desumidificador Elétrico “Perfect Dry” (5)  

- Baterias (6)  

- Caixa de acessórios contendo:  

- Cabo da antena reserva  

- Imã reserva força 4/3 (7)  
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- Gancho reserva (8)  

- Contorno de orelha (9)  

- Protetor de processador (10)  

- Cabo para celular (11)  

- Cabo de áudio (12)  

- Fone de Teste (13)  

- Bolsa Organizadora:  

- Testador (15)  

- Cartela de baterias  

- Lenços umedecidos para limpeza (16)  

- Sílica  

- Pen-drive (17) contendo:  

- Manual do usuário – Acessórios (18)  

- Manual do usuário (19)  

 * Outros documentos e acessórios:  

-  Guia de bolso (20)  

- Diário de Registros (21)  

- Formulário de garantia/ativação (22)  

- Outros (certificado de garantia do processador, etc.)  

- Hearlt Media System – Wirelless (23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


