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Τα σύγχρονα αμερικάνικα κοχλιακά εμφυτεύματα Advanced Bionics 
(ΑΒ) αντιπροσωπεύονται πλέον από την ‘earcare-βοηθήματα ακοής’ 
στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο τις νέες εμφυτεύσεις (σε 
δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία) όσο και την υποστήριξη της υπάρ-
χουσας βάσης χρηστών που ήδη έχουν κοχλιακό εμφύτευμα ΑΒ.

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούν την πλέον σύγχρονη λύση 
για σοβαρές παθήσεις μείωσης της ακοής και κώφωσης, για τις πε-
ρισσότερες ηλικίες, ενώ συνιστάται η άμεση εφαρμογή τους σε βρέ-
φη και παιδιά όταν τα αποτελέσματα των ακουστικών βαρηκοΐας εί-
ναι περιορισμένα. Παράλληλα, η δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τα 
ασφαλιστικά Ταμεία.

Τεχνικά, οι λύσεις της AB διακρίνονται στο εμφύτευμα HiRes 90K® 
το οποίο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας 
ήχου (με ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών που φθάνει τους 83,000 
παλμούς ανά δευτερόλεπτο – η υψηλότερη ταχύτητα στο χώρο των 
κοχλιακών εμφυτευμάτων) και στις μονάδες Harmony και Platinum™ 
που προσφέρουν εξαιρετικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα.

Η Advanced Bionics αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη σε εμφυτευ-
όμενες συσκευές νευρο-διέγερσης. Ιδρύθηκε το 1993 στην Αμερική 
και επικεντρώθηκε στην έρευνα, κατασκευή και διανομή των κοχλι-
ακών εμφυτευμάτων. Καλύπτει όλες τις ηλικίες χρηστών ενώ έχει με-
γάλη ειδίκευση και στις παιδιατρικές εφαρμογές. 

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Advanced Bionics, 
κ. Mike Sundler δήλωσε «Είμαι ευτυχής να ανακοινώσω την αποκλει-
στική συνεργασία μας με την earcare ώστε να παρέχουμε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες και υποστήριξη στην ελληνική κοινότητα κοχλια-
κών εμφυτευμάτων. Η earcare έχει την ίδια φιλοσοφία με εμάς, δίνο-
ντας προτεραιότητα στο χρήστη, πάνω από όλα. Είμαστε ενθουσια-
σμένοι και αισιόδοξοι πως θα αποτελέσει μια εξαιρετική συνεργασία». 
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της earcare, Κωνστα-
ντίνος Γαλιώτος δήλωσε: «Νιώθουμε χαρά και ευθύνη για αυτή τη 
διάκριση που μας έγινε. H earcare πέρα από την μεγάλη της εξειδί-
κευση στα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας που καλύπτουν κάθε δυ-
σκολία, αναλαμβάνει να προσφέρει στην Ελλάδα υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας στον τομέα των κοχλιακών εμφυτευμάτων σε συνεργασία 
με την ΩΡΛ κοινότητα».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της earcare 
www.akoh.gr ή να ζητήσετε μια προσωπική ενημέρωση στα κεντρι-
κά εργαστήρια της earcare, Βερανζέρου 22  - Ομόνοια και στο τηλέ-
φωνο 210-5220.747.
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Από το 1980, μέχρι και σήμερα, η εταιρία earcare – Βοηθήματα Ακοής στα-
θερά προσανατολισμένη σε πρωτοποριακές τεχνολογίες που αφορούν την ακοή 
προσφέρει κατά αποκλειστικότητα προϊόντα από τους κορυφαίους διεθνείς Οί-
κους Ευρώπης και Αμερικής. Μικροσκοπικά και αθέατα προϊόντα που ανταπο-
κρίνονται σε κάθε πάθηση και δυσκολία ακοής.

Τα προϊόντα της εταιρίας earcare μπορείτε να τα βρείτε στην Αθήνα (Βεραν-
ζέρου 22, Ομόνοια) και τον Πειραιά, καθώς και σε επιλεγμένα κέντρα ακοής σε 
30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να κάνουν από το σπίτι τους on-line μια 
απλή δοκιμή ακοής στην διεύθυνση www.akoh.gr. 
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