TECHNOLOGIA

W końcu mam możliwość
słyszeć na basenie.
Kiedy jeszcze nie miałam Aqua+ nic nie słyszałam w wodzie. Nauczyłam się w basenie porozumiewać, ale nie wiedziałam jakie są dźwięki
pod wodą, co mówi instruktor, co mówią rodzice i moje siostry. Nie
wiedziałam, czy jest głośno czy cicho i jaki jest dźwięk, gdy się zjeżdża
na wodnej zjeżdżalni. Myślałam, że pod wodą są pojedyncze dźwięki,
a kiedy ma się zanurzone uszy to słychać co się do siebie mówi. Ale
kiedy dostałam Aqua+ to odkryłam, że gdy zanurzy się uszy to prawie
nic nie słychać. Podczas nurkowania słyszałam dźwięk podobny do
tego jaki wydaje stara maszyna. Lepiej sobie radzę na basenie, bo słyszę instruktora i wiem, co poprawić. Podczas pływania trzeba uważać,
aby nie zgubić implantu, ale na szczęście można przyczepić sznureczek, który chroni go przed zgubieniem. Jestem szczęśliwa, że dostałam szansę na Aqua+, bo w końcu mam możliwość słyszeć na basenie.
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Najczęściej
zadawane
pytania
Czym jest Aqua+?
Aqua+ jest miękką, elastyczną osłonką z silikonu
przeznaczoną do ochrony procesora dźwięku przed
zamoczeniem. Używana wraz z wodoodporną, dostępną w komplecie cewką umożliwia użytkownikom implantów ślimakowych zabawy i aktywności
w wodzie bez potrzeby ściągania procesora. Przeznaczona jest dla procesora serii Nucleus® CP810
lub CP900.

Czy Aqua+ jest wodoodporny?
Tak. Aqua+ osiągnął stopień ochrony IP68 co dla
użytkowników oznacza, że mogą oni nurkować do
3 metrów głębokości przez 2 godziny bez przerwy.

Z jakim procesorem można używać Aqua+
Aqua+ jest zaprojektowany dla procesorów dźwięku Nucleus CP910 lub CP920 oraz z procesorem
dźwięku Nucleus CP810. Z Aqua+ można korzystać
jedynie z akumulatorami.

Czy mogę używać mojej zwykłej cewki
i kabla z osłonką Aqua+.
Nie. Osłonka Aqua+ powinna być używana jedynie
ze specjalną, wodoodporną cewką i kablem, które
znajdują się w komplecie Aqua+.

Dlaczego nie mogę używać baterii typu
Zinc Air?
Baterie, aby działać poprawnie, wymagają dostępu
do powietrza. Aqua+ jest hermetyczny, dlatego też
baterie nie będą działać wewnątrz osłonki.

Co jest niezbędne do poprawnego działania osłonki Aqua+?
Osłonka musi być stosowana ze specjalną, wodoodporną cewką Aqua+.
Zestaw użytkownika Aqua+ zawiera: silikonową
osłonkę Aqua+, wodoodporną cewkę Aqua+, magnes, strzemiączko mocujące, linkę zabezpieczającą procesor przed upadkiem oraz futerał. Nowi
użytkownicy muszą rozpocząć od pełnego zestawu.

Jak używać Aqua+?
Procesor dźwięku należy umieścić wewnątrz silikonowej osłonki oraz połączyć go ze specjalnie zaprojektowaną, wodoodporną cewką Aqua+.

Gdzie mogę używać Aqua+?
Aqua+ przeznaczone jest do użytku w dowolnych
aktywnościach wodnych do głębokości 3 metrów.
Nie jest rekomendowane nurkowanie z akwalungiem, poniewa ż zanur zenie może pr zekraczać
3 metry.
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Czy Aqua+ może być używany we wszystkich typach wody?

Co stanie się gdy Aqua+ nie spełni swojej
funkcji?

Tak, Aqua+ może być stosowane w kąpielach z mydłem, w wodzie chlorowanej w basenach, w wodzie
słonej oraz słodkiej.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy poprawnie zamocowany Aqua+ nie spełni swojej funkcji,
procesory przeznaczone do użycia z Aqua+ posiadają stopień ochrony IP57, który będzie wystarczającą ochroną gdy dojdzie do przecieku. Jeżeli procesor był używany zgodnie z instrukcją dołączoną
do Aqua+ obowiązuje na niego gwarancja.

Kiedy należy wymienić osłonkę Aqua+?
Testy wykazują, że Aqua+ może być używane około
50 razy. Jest to średnia, wynikająca z warunków testowych. Niektórzy użytkownicy mogą stosować ją
nawet większą ilość razy, w zależności od sposobu
użytkowania. Przed i po każdym użyciu użytkownik
powinien kontrolować stan osłonki. Jeśli wewnątrz
znajdzie się woda, jest to znak, że osłonka została
uszkodzona i należy ją wymienić.

Czy są inne kolory cewki wodoodpornej?
Cewka dostępna jest tylko w jednym wariancie kolorystycznym. Umożliwia to odróżnienie jej od normalnej, nieprzystosowanej do warunków wodnych.

Czy powinienem zmienić moje ustawienia
MAP, aby korzystać z Aqua+?
Uczestnicy testów potwierdzili zadowalający poziom
słyszalności bez konieczności zmiany ustawień
MAP lub ustawień programowych. Niektórzy odbiorcy mogą preferować standardowy program, bez
opcji SCAN, SNR-NR oraz redukcji szumu wiatru
podczas użytkowania Aqua+. Twój klinicysta może
stworzyć dla Ciebie spersonalizowany program jeśli
zgłosisz taką potrzebę.

Czy cewka Aqua+ wymaga silniejszego
magnesu?
Nie. Testy użytkowników wskazują, że zwykła moc
magnesu jest wystarczająca do stosowania Aqua+.

wodoodporna cewka z kablem

silikonowa osłonka

Czy zgubienie procesora oraz Aqua+ podczas pływania jest pokryte gwarancją?
Nie. Zestaw Użytkownika zawiera linkę zabezpieczającą przed zgubieniem, którą zaleca się stosować podczas energicznych aktywności – tam,
gdzie urządzenie może potencjalnie zsunąć się
z ucha i tym samym zgubić się, na przykład w morzu czy w parku wodnym.

Jak mogę zakupić te wszystkie elementy?
Na początku należy zamówić pełny zestaw Aqua+.
Jeżeli będzie konieczność wymiany pojedynczych
części – istnieje taka możliwość.
Aby zakupić zestaw lub pojedyncze części należy skontak tować się z Biurem Obsługi
Pacjenta Medicus, dzwoniąc pod numer telefonu:
(71) 347 20 34 lub (71) 347 20 44. Zamówienie można złoż yć również mailowo na adres:
bop@medicus.com.pl

