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Acest manual oferă instrucțiuni importante și informații privind siguranța pentru utilizatorii 
sistemului MED‑EL CI/ABI care urmează să fie supuși unei proceduri medicale (de exemplu, 
RMN).

Autorizarea oricărei proceduri medicale este o decizie medicală care cântărește riscul 
producerii de daune în raport cu beneficiile oferite.

În calitate de utilizator CI/ABI, este posibil să aveți întrebări despre efectuarea unor proce‑
duri medicale suplimentare. Este posibil, de asemenea, ca echipa dvs. medicală să solicite 
mai multe informații cu privire la orice considerente speciale pentru utilizatorii de implan‑
turi. Acest ghid vă oferă informații care vă vor ajuta să preveniți deteriorarea sistemului CI/
ABI și vătămarea dvs. corporală. Vă rugăm să oferiți aceste informații furnizorului dvs. de 
servicii medicale.

Nu toate produsele din cadrul acestui document sunt aprobate sau disponibile în prezent 
în toate țările. Vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. local MED‑EL pentru mai multe 
informații cu privire la disponibilitatea produselor în țara dvs. în acest moment.

În acest document, termenul general „sistem de implant MED‑EL” este utilizat pentru toate 
tipurile de implanturi. Numele specific al implantului este identificat în antetul secțiunii 
respective.
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă se utilizează 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la 
o distanță de cel puțin 5 mm de electrozii de referință ai carcasei stimulatorului și de 
orice contacte ale electrodului activ.

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

CI Mi1260 SONATA 2
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN.

Numai imagistică a atomilor/protonilor de hidrogen.

Conform materialelor doveditoare centralizate, acest tip de implant nu implică nici un risc 
cunoscut în mediile RMN specificate (fără îndepărtarea pe cale chirurgicală a magnetului 
intern), dacă sunt respectate condițiile și instrucțiunile de siguranță precizate mai jos. 
Implantul are un magnet special creat care permite o scanare RMN în condiții de siguranță, 
cu magnetul amplasat în locație. Prin urmare, nu este necesară îndepărtarea magnetului, 
indiferent de valorile de intensitate ale câmpului dispozitivului de scanare. Magnetul 
implantat poate fi îndepărtat pe cale chirurgicală, dacă este necesară evitarea distorsiunilor 
de imagine (artefactelor). Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de 
faptul că un pacient este utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate instrucți‑
unile de siguranță speciale. 

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T sau 

3,0 T. Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează 
alte intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea 
implantului.

• În cazul implanturilor adiționale, precum, de exemplu, implanturi auditive în cealaltă 
ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare instrucțiunile de siguranță pentru 
RMN aferente acestui implant.

Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie îndepărtate de 
pe cap. Nu este necesară aplicarea unui bandaj de fixare pentru cap peste implant.

• Pacientul trebuie să stea întins pe targă fără a înclina capul în lateral (cu urechea 
îndreptată spre umăr) cu mai mult de aproximativ ±30 de grade.

Mi1260 SONATA 2 CI
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• Antenele de transmisie pentru cap și antenele de transmisie multi‑canal pentru între‑
gul corp care au mai mult de două canale nu trebuie folosite în cazul unui dispozitiv de 
scanare RMN de 3 T.

• Pentru dispozitivele de scanare de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (consultați Tabelul 1), se vor utiliza 
doar secvențe în „modul de operare normal”, cu o rată de absorbție specifică (SAR) 
maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la nivelul întregului 
corp. 

• Pentru scanerele de 3,0 T, limita pentru SAR nu trebuie să depășească valorile SAR 
pentru regiunile anatomice specifice precizate în Tabelul 1, pentru a evita orice încălzire 
potențial periculoasă a contactelor electrodului. În cazul examinărilor la nivelul capului 
și al celor la nivelul corpului, efectuate la o distanță mai mică de 35 cm față de partea 
superioară a capului, este necesar ca sistemul RMN să aibă opțiunea de setare a 
unei rate de absorbție specifică maximă reduse sau de afișare a valorii SAR maxime 
estimate.

Intensităţile câmpului 
RMN

SAR medie la nivelul 
capului

SAR medie la nivelul întregului corp

Locație de reper situată la 
<35 cm față de creștetul 
capului

Locație de reper situată la 
≥35 cm față de creștetul 
capului

0,2 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,0 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,5 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

3,0 T 1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

Tabelul 1: Ratele specifice de absorbție (SAR) maxime în funcție de regiunea anatomică și de intensitatea 
scanerului

• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 
ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). 

Informaţii suplimentare:
• Pentru a reduce probabilitatea apariției disconfortului, pacientul trebuie să își țină 

capul la distanță de peretele scanerului în apropierea intrării în scaner.
• La intrarea în tubul scanerului RMN, pacientul poate percepe sunete de tip clic.
• În timpul scanării, pacienții pot percepe senzații auditive (temporare), precum clicuri 

sau bipuri, precum și senzații neauditive, precum furnicături, înțepături sau durere 
(ușoară). Acest lucru este posibil chiar dacă sunt urmate toate protocoalele. 
– Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
– În cazul unor senzații ușoare și bine tolerate, examinarea RMN poate fi continuată.
– Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 

selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate 
mai mici de rotație a gradientului.

CI Mi1260 SONATA 2
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• Magnetul poate fi înlocuit chirurgical cu dispozitivul Non‑Magnetic Spacer pentru a 
reduce artefactele de imagine (consultați Figura 1 și Figura 2). 
– Mai multe informații cu privire la înlocuirea magnetului sunt disponibile în cadrul 

instrucțiunilor de utilizare ale S‑Vector Magnet Replacement Kit. 
– Înlocuirea magnetului cu un dispozitiv Non‑Magnetic Spacer și viceversa a fost 

testată pentru cel puțin cinci repetiții.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Figura 2: Artefactele ce pot apărea 
la scanerele de 3,0 T. Imaginea din 
partea stângă arată artefactele 
obținute atunci când magnetul 
implantului se află în locația sa, 
în timp ce imaginea din partea 
dreaptă ilustrează artefactele 
obținute cu magnetul înlocuit cu 
Non‑Magnetic Spacer.

Figura 1: Artefactele ce pot apărea 
la scanerele de 1,5 T. Imaginea din 
partea stângă arată artefactele 
obținute atunci când magnetul 
implantului se află în locația sa, 
în timp ce imaginea din partea 
dreaptă ilustrează artefactele 
obținute cu magnetul înlocuit cu 
Non‑Magnetic Spacer.

Mi1260 SONATA 2 CI
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă se utilizează 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la 
o distanță de cel puțin 5 mm de electrozii de referință ai carcasei stimulatorului și de 
orice contacte ale electrodului activ.

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

CI Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST 
Mi1250 SYNCHRONY 2 | Mi1250 SYNCHRONY 2 PIN
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN.

Conform materialelor doveditoare centralizate, acest tip de implant nu implică nici un risc 
cunoscut în mediile RMN specificate (fără îndepărtarea pe cale chirurgicală a magnetului 
intern), dacă sunt respectate condițiile și instrucțiunile de siguranță precizate mai jos. 
Implantul are un magnet special creat care permite o scanare RMN în condiții de siguranță, 
cu magnetul amplasat în locație. Prin urmare, nu este necesară îndepărtarea magnetului, 
indiferent de valorile de intensitate ale câmpului dispozitivului de scanare. Magnetul 
implantat poate fi îndepărtat pe cale chirurgicală, dacă este necesară evitarea distorsiunilor 
de imagine (artefactelor). Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de 
faptul că un pacient este utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate instrucți‑
unile de siguranță speciale.

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T sau 

3,0 T. Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează 
alte intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea 
implantului.

• În cazul implanturilor adiționale, precum, de exemplu, implanturi auditive în cealaltă 
ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare instrucțiunile de siguranță pentru 
RMN aferente acestui implant.

Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie îndepărtate de 
pe cap. Este posibil să fie pus un bandaj de fixare opțional pentru cap peste implant. 
Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul capului, de cel puțin 
trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, dar să nu provoace 
durere. 

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST 
Mi1250 SYNCHRONY 2 | Mi1250 SYNCHRONY 2 PIN CI
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• Pentru toate sistemele RMN (de 1,0 Tesla, 1,5 Tesla și 3,0 Tesla), pacientul trebuie să 
fie așezat în scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut 
drept. Pacientul trebuie informat să nu își încline capul în nicio parte cu mai mult de 30 
de grade față de axa longitudinală a corpului; în caz contrar se va exercita o forță de 
torsiune asupra magnetului implantului, ceea ce poate cauza durere. În cazul scanere‑
lor de 0,2 Tesla, nu este necesară o anumită orientare a capului.

• Pentru dispozitivele de scanare de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (consultați Tabelul 1), se vor utiliza 
doar secvențe în „modul de operare normal”, cu o rată de absorbție specifică (SAR) 
maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la nivelul întregului 
corp. 

• Pentru scanerele de 3,0 T, limita pentru SAR nu trebuie să depășească valorile SAR 
pentru regiunile anatomice specifice precizate în Tabelul 1, pentru a evita orice încălzire 
potențial periculoasă a contactelor electrodului. Din același motiv, în cazul unui 
dispozitiv de scanare RMN de 3,0 T, nu se va folosi antena de transmisie pentru cap 
sau antena de transmisie multi‑canal.

În cazul examinărilor la nivelul capului și al celor la nivelul corpului, efectuate la o dis‑
tanță mai mică de 35 cm față de partea superioară a capului, este necesar ca sistemul 
RMN să aibă opțiunea de setare a unei rate de absorbție specifică maximă reduse sau 
de afișare a valorii SAR maxime estimate.

Secvențe în modul de operare normal numai cu următoarele restricții SAR:
– Pentru scanări cerebrale: SAR medie maximă la nivelul capului nu trebuie să 

depășească 1,6 W/kg (50 % din SAR maximă la nivelul capului).
– Pentru locațiile de reper situate la mai puțin de 35 cm față de creștetul capului: SAR 

maximă la nivelul întregului corp nu trebuie să depășească 1,0 W/kg.
– Pentru locațiile de reper situate la cel puțin 35 cm distanță față de creștetul 

capului: SAR maximă la nivelul întregului corp nu trebuie să depășească 2,0 W/kg.

Intensităţile câmpului 
RMN

SAR medie la nivelul 
capului

SAR medie la nivelul întregului corp

Locație de reper situată la 
<35 cm față de creștetul 
capului

Locație de reper situată la 
≥35 cm față de creștetul 
capului

0,2 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,0 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,5 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

3,0 T 1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

Tabelul 1: Rată de absorbție specifică (niveluri SAR)

CI Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST 
Mi1250 SYNCHRONY 2 | Mi1250 SYNCHRONY 2 PIN
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• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, pacientul poate percepe clicuri la intrarea în tubul scanerului RMN.
• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 

temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile pentru bandajarea opțională. 

• Magnetul poate fi îndepărtat chirurgical prin apăsarea pe partea de sus a acestuia, 
astfel încât să iasă afară din partea de jos a implantului, cu scopul reducerii artefacte‑
lor. Dacă magnetul nu este îndepărtat, vă puteți aștepta la artefacte (consultați Figura 
2 și Figura 3). 

• Înlocuirea magneților cu un Non‑Magnetic Spacer și vice versa a fost testată pentru cel 
puțin cinci repetiții.

• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 
ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când sunt examinate membrele 
inferioare, se recomandă ca prima dată să fie poziționate picioarele pacientului, în 
dispozitivul de scanare.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST 
Mi1250 SYNCHRONY 2 | Mi1250 SYNCHRONY 2 PIN CI
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Figura 3: Artefactele ce pot apărea 
la scanerele de 3,0 T. Imaginea din 
partea stângă arată artefactele 
obținute atunci când magnetul 
implantului se află în locația sa, 
în timp ce imaginea din partea 
dreaptă ilustrează artefactele 
obținute cu magnetul înlocuit cu 
Non‑Magnetic Spacer.

Figura 2: Artefactele ce pot apărea 
la scanerele de 1,5 T. Imaginea din 
partea stângă arată artefactele 
obținute atunci când magnetul 
implantului se află în locația sa, 
în timp ce imaginea din partea 
dreaptă ilustrează artefactele 
obținute cu magnetul înlocuit cu 
Non‑Magnetic Spacer.

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru 
fixarea implantului pe cap

CI Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST 
Mi1250 SYNCHRONY 2 | Mi1250 SYNCHRONY 2 PIN
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă se utilizează 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la 
o distanță de cel puțin 5 mm de electrozii de referință ai carcasei stimulatorului și de 
orice contacte ale electrodului activ.

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI ABI
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

Conform materialelor doveditoare centralizate, acest tip de implant nu implică nici un risc 
cunoscut în mediile RMN specificate (fără îndepărtarea pe cale chirurgicală a magnetului 
intern), dacă sunt respectate condițiile și instrucțiunile de siguranță precizate mai jos. 
Implantul are un magnet special creat care permite o scanare RMN în condiții de siguranță, 
cu magnetul amplasat în locație. Prin urmare, nu este necesară îndepărtarea magnetului, 
indiferent de valorile de intensitate ale câmpului dispozitivului de scanare. Magnetul 
implantat poate fi îndepărtat pe cale chirurgicală, dacă este necesară evitarea distorsiunilor 
de imagine (artefactelor). Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de 
faptul că un pacient este utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate instrucți‑
unile de siguranță speciale.

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• În cazul implanturilor adiționale, precum, de exemplu, implanturi auditive în cealaltă 
ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare instrucțiunile de siguranță pentru 
RMN aferente acestui implant.

Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie îndepărtate de 
pe cap. Este posibil să fie pus un bandaj de fixare opțional pentru cap peste implant. 
Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul capului, de cel puțin 
trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, dar să nu provoace 
durere. 

ABI Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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• Pentru toate sistemele RMN (de 1,0 Tesla, 1,5 Tesla), pacientul trebuie să fie așezat în 
scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul 
trebuie informat să nu își încline capul în nicio parte cu mai mult de 30 de grade față 
de axa longitudinală a corpului; în caz contrar se va exercita o forță de torsiune asupra 
magnetului implantului, ceea ce poate cauza durere. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, 
nu este necesară o anumită orientare a capului.

• Se vor utiliza doar secvențe în „modul de operare normal”, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp.

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, pacientul poate percepe clicuri la intrarea în tubul scanerului RMN.
• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 

temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile pentru bandajarea opțională.

• Magnetul poate fi îndepărtat chirurgical prin apăsarea pe partea de sus a acestuia, 
astfel încât să iasă afară din partea de jos a implantului, cu scopul reducerii artefacte‑
lor. Dacă magnetul nu este îndepărtat, vă puteți aștepta la artefacte (consultați Figura 
2). 

• Înlocuirea magneților cu un Non‑Magnetic Spacer și vice versa a fost testată pentru cel 
puțin cinci repetiții.

• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 
ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când sunt examinate membrele 
inferioare, se recomandă ca prima dată să fie poziționate picioarele pacientului, în 
dispozitivul de scanare. 

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI ABI
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Figura 2: Artefactele ce pot apărea 
la scanerele de 1,5 T. Imaginea din 
partea stângă arată artefactele 
obținute atunci când magnetul 
implantului se află în locația sa, 
în timp ce imaginea din partea 
dreaptă ilustrează artefactele 
obținute cu magnetul înlocuit cu 
Non‑Magnetic Spacer.

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru 
fixarea implantului pe cap

ABI Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă se utilizează 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la 
o distanță de cel puțin 5 mm de electrozii de referință ai carcasei stimulatorului și de 
orice contacte ale electrodului activ.

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | Mi1050 CONCERTO 2 | Mi1050 CONCERTO 2 PIN CI
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

S‑a demonstrat că aceste implanturi nu reprezintă niciun pericol cunoscut în câmpuri 
magnetice cu intensități de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (fără îndepărtarea chirurgicală a magnetului 
interior), dacă sunt respectate următoarele recomandări și instrucțiuni de siguranță. 
Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de faptul că un pacient este 
utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate recomandările și instrucțiunile de 
siguranță speciale.

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• În cazul implanturilor adiționale, precum, de exemplu, implanturi auditive în cealaltă 
ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare instrucțiunile de siguranță pentru 
RMN aferente acestui implant.

Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie scoase. Pentru 
intensități ale câmpului de 1,0 T sau 1,5 T, trebuie pus un bandaj de fixare pentru cap 
peste implant. Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul 
capului, de cel puțin trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, 
dar să nu provoace durere. 

• În sistemele RMN de 1,0 Tesla și 1,5 Tesla, pacientul trebuie să fie așezat în scaner în 
poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul trebuie 
informat să nu își încline capul în nicio parte, în caz contrar fiind posibilă demagne‑
tizarea magnetului implantului. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, nu este necesară o 
anumită orientare a capului.

CI Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | Mi1050 CONCERTO 2 | Mi1050 CONCERTO 2 PIN
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• Se vor utiliza doar secvențe în modul de operare normal, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp. 

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 
temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile de bandajare. 

• Pot să apară artefacte (consultați Figura 2).
• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 

ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când extremitățile inferioare vor 
fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziționate în scaner prima 
dată, pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

Figura 2: Imaginile RM obținute cu un scaner 
1,5 T (copil de 8 ani)

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru fixarea 
implantului pe cap

Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | Mi1050 CONCERTO 2 | Mi1050 CONCERTO 2 PIN CI
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă se utilizează 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la 
o distanță de cel puțin 5 mm de electrozii de referință ai carcasei stimulatorului și de 
orice contacte ale electrodului activ.

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

CI SONATA
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

S‑a demonstrat că aceste implanturi nu reprezintă niciun pericol cunoscut în câmpuri 
magnetice cu intensități de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (fără îndepărtarea chirurgicală a magnetului 
interior), dacă sunt respectate următoarele recomandări și instrucțiuni de siguranță. 
Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de faptul că un pacient este 
utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate recomandările și instrucțiunile de 
siguranță speciale.

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• În cazul implanturilor adiționale, precum, de exemplu, implanturi auditive în cealaltă 
ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare instrucțiunile de siguranță pentru 
RMN aferente acestui implant.

Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie scoase. Pentru 
intensități ale câmpului de 1,0 T sau 1,5 T, trebuie pus un bandaj de fixare pentru cap 
peste implant. Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul 
capului, de cel puțin trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, 
dar să nu provoace durere. 

• În sistemele RMN de 1,0 Tesla și 1,5 Tesla, pacientul trebuie să fie așezat în scaner în 
poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul trebuie 
informat să nu își încline capul în nicio parte, în caz contrar fiind posibilă demagne‑
tizarea magnetului implantului. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, nu este necesară o 
anumită orientare a capului.

SONATA CI
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CI SONATA

• Se vor utiliza doar secvențe în modul de operare normal, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp. 

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 
temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile de bandajare. 

• Pot să apară artefacte (consultați Figura 2).
• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 

ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când extremitățile inferioare vor 
fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziționate în scaner prima 
dată, pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

Figura 2: Imaginile RM obținute cu un scaner 
1,5 T (copil de 8 ani)

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru fixarea 
implantului pe cap
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă trebuie utilizate 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la o 
distanță de cel puțin 3 cm de stimulator și de toate zonele electrozilor. 

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

PULSAR CI

PULSAR ABI ABI
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

S‑a demonstrat că aceste implanturi nu reprezintă niciun pericol cunoscut în câmpuri 
magnetice cu intensități de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (fără îndepărtarea chirurgicală a magnetului 
interior), dacă sunt respectate următoarele recomandări și instrucțiuni de siguranță. 
Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de faptul că un pacient este 
utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate recomandările și instrucțiunile de 
siguranță speciale:

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• Scanarea RMN nu se efectuează mai devreme de 6 luni post‑implantare. Efectuarea 
unui RMN mai devreme poate cauza deplasarea implantului și/sau deteriorarea aces‑
tuia.

• Este necesară o grosime minimă a osului de sub magnetul implantului de 0,4 mm 
pentru a rezista la forțe de 5 N (echivalentul unei forțe gravitaționale de circa 0,5 kg). 
Într‑un scaner RMN, cuplurile de torsiune acționează asupra magnetului implantului, 
exercitând presiune de rotație: dispozitivul va încerca să se rotească pentru a se alinia 
cu liniile de forță. Forțele rezultate la marginile implantului sunt contracarate de osul 
cranian și de țesutul adiacent. Osul de sub magnetul implantului trebuie să fie suficient 
de gros pentru a rezista la aceste forțe exercitate.

• Pacienții cu implanturi deteriorate din punct de vedere mecanic (carcasa implantului 
spartă) nu pot fi scanați prin RMN. Ignorarea acestei instrucțiuni poate cauza vătăma‑
rea pacientului.

CI PULSAR

ABI PULSAR ABI
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Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie scoase. Pentru 
intensități ale câmpului de 1,0 T sau 1,5 T, trebuie pus un bandaj de fixare pentru cap 
peste implant. Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul 
capului, de cel puțin trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, 
dar să nu provoace durere. 

• În sistemele RMN de 1,0 Tesla și 1,5 Tesla, pacientul trebuie să fie așezat în scaner în 
poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul trebuie 
informat să nu își încline capul în nicio parte, în caz contrar fiind posibilă demagne‑
tizarea magnetului implantului. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, nu este necesară o 
anumită orientare a capului.

• Se vor utiliza doar secvențe în modul de operare normal, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp. 

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 
temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile de bandajare. 

• Pot să apară artefacte (consultați Figura 2).
• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 

ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când extremitățile inferioare vor 
fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziționate în scaner prima 
dată, pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

• Instrucțiunile de mai sus se aplică pentru pacienții cu implanturi MED‑EL bilaterale.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

PULSAR CI

PULSAR ABI ABI
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Figura 2: Imaginile RM obținute cu un scaner 
1,5 T (copil de 8 ani)

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru fixarea 
implantului pe cap

CI PULSAR

ABI PULSAR ABI
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă trebuie utilizate 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la o 
distanță de cel puțin 3 cm de stimulator și de toate zonele electrozilor. 

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Ecografia cu ultrasunete pentru diagnosticare nu cauzează deteriorarea implantului.
• Terapia cu ultrasunete nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece este posibil ca 

aceasta să intensifice în mod nedorit câmpul de ultrasunete și să provoace daune.
• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 

de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

C40+ CI

C40+ ABI ABI
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

S‑a demonstrat că aceste implanturi nu reprezintă niciun pericol cunoscut în câmpuri 
magnetice cu intensități de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (fără îndepărtarea chirurgicală a magnetului 
interior), dacă sunt respectate următoarele recomandări și instrucțiuni de siguranță. 
Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de faptul că un pacient este 
utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate recomandările și instrucțiunile de 
siguranță speciale:

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• Scanarea RMN nu se efectuează mai devreme de 6 luni post‑implantare. Efectuarea 
unui RMN mai devreme poate cauza deplasarea implantului și/sau deteriorarea aces‑
tuia.

• Este necesară o grosime minimă a osului de sub magnetul implantului de 0,4 mm 
pentru a rezista la forțe de 5 N (echivalentul unei forțe gravitaționale de circa 0,5 kg). 
Într‑un scaner RMN, cuplurile de torsiune acționează asupra magnetului implantului, 
exercitând presiune de rotație: dispozitivul va încerca să se rotească pentru a se alinia 
cu liniile de forță. Forțele rezultate la marginile implantului sunt contracarate de osul 
cranian și de țesutul adiacent. Osul de sub magnetul implantului trebuie să fie suficient 
de gros pentru a rezista la aceste forțe exercitate.

• Pacienții cu implanturi deteriorate din punct de vedere mecanic (carcasa implantului 
spartă) nu pot fi scanați prin RMN. Ignorarea acestei instrucțiuni poate cauza vătăma‑
rea pacientului.

CI C40+

ABI C40+ ABI
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Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie scoase. Pentru 
intensități ale câmpului de 1,0 T sau 1,5 T, trebuie pus un bandaj de fixare pentru cap 
peste implant. Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul 
capului, de cel puțin trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, 
dar să nu provoace durere. 

• În sistemele RMN de 1,0 Tesla și 1,5 Tesla, pacientul trebuie să fie așezat în scaner în 
poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul trebuie 
informat să nu își încline capul în nicio parte, în caz contrar fiind posibilă demagne‑
tizarea magnetului implantului. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, nu este necesară o 
anumită orientare a capului.

• Se vor utiliza doar secvențe în modul de operare normal, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp. 

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 
temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile de bandajare. 

• Pot să apară artefacte (consultați Figura 2).
• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 

ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când extremitățile inferioare vor 
fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziționate în scaner prima 
dată, pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

• Instrucțiunile de mai sus se aplică pentru pacienții cu implanturi MED‑EL bilaterale.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

C40+ CI

C40+ ABI ABI
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Figura 2: Imaginile RM obținute cu un scaner 
1,5 T (copil de 8 ani)

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru fixarea 
implantului pe cap

CI C40+

ABI C40+ ABI
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Interferența cu alte echipamente, rezistența dispozitivului în medii 
medicale sau de diagnostic speciale

• În general, îndepărtați componentele externe (de exemplu, procesorul audio și acceso‑
riile) de pe cap când sunteți supus(ă) unui tratament medical în care un curent electric 
străbate corpul dvs. sau cel puțin observați cu atenție funcționarea corectă a întregului 
sistem de implant MED‑EL în timpul etapelor inițiale ale tratamentului.

• Instrumentele utilizate în electrochirurgie pot produce tensiuni de frecvență înaltă, 
ceea ce poate induce curenți în electrozii dispozitivelor implantabile. Acești curenți 
pot deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Instrumentele electrochirurgicale 
monopolare nu trebuie utilizate în regiunea capului și a gâtului. Dacă trebuie utilizate 
instrumente electrochirurgicale bipolare, vârfurile electrocauterului trebuie să fie la o 
distanță de cel puțin 3 cm de stimulator și de toate zonele electrozilor. 

• Orice radioterapie ionizantă necesară trebuie analizată cu atenție și riscul deteriorării 
implantului MED‑EL trebuie evaluat atent în raport cu beneficiile medicale ale unei 
astfel de terapii.

• Terapia cu electroșocuri sau electroconvulsivă nu trebuie utilizată în regiunea capului și 
a gâtului. Această terapie poate deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător.

• În zona implantului nu trebuie utilizată neurostimularea sau diatermia, deoarece 
aceasta poate avea ca rezultat inducerea de curenți în electrozi. Aceasta poate 
deteriora implantul și/sau țesutul înconjurător. Aceasta se aplică, de asemenea, la 
iontoforeză și la orice tratament medical și/sau cosmetic prin inducție electrică.

• Terapia cu ultrasunete și imagistica nu trebuie utilizată în zona implantului, deoarece 
implantul poate concentra accidental câmpul de ultrasunete și poate cauza vătămări.

• Implanturile MED‑EL rezistă la iradierea radioterapeutică cu o doză de ionizare totală 
de până la 240 Gy. Componentele externe ale MED‑EL trebuie îndepărtate în timpul 
iradierii. Radiația ionizantă terapeutică poate deteriora, în general, componentele 
electronice ale sistemului de implant MED‑EL și este posibil ca astfel de daune să nu 
fie detectate imediat. Pentru a minimiza riscul necrozei țesutului din cauza supradozei 
locale, în timpul tratamentelor cu radiații, implantul nu trebuie să fie plasat în fasciculul 
radioterapeutic direct.

• Alte tratamente: Efectele anumitor tratamente este necunoscut, de ex. examinările 
electrice în zona dentară. Vă rugăm să vă contactați clinica.

C40 (C40X, C40C, C40H, C41) CI
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Atenționare privind imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) 

Componentele externe ale sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN și trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul sistemului de implant MED‑EL sunt compati‑
bile condiționat cu RMN.

Examinarea RMN este posibilă la pacienții cu implanturi MED‑EL doar cu anumite modele 
de aparate RMN. 

S‑a demonstrat că aceste implanturi nu reprezintă niciun pericol cunoscut în câmpuri 
magnetice cu intensități de 0,2 T, 1,0 T și 1,5 T (fără îndepărtarea chirurgicală a magnetului 
interior), dacă sunt respectate următoarele recomandări și instrucțiuni de siguranță. 
Medicul/tehnicianul RMN trebuie să fie informat întotdeauna de faptul că un pacient este 
utilizatorul unui implant MED‑EL și că trebuie respectate recomandările și instrucțiunile de 
siguranță speciale:

Scanarea RMN conform instrucţiunilor de siguranţă se realizează atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:
• Doar scanere RMN cu o intensitate a câmpului magnetic static de 0,2 T, 1,0 T sau 1,5 T. 

Niciun fel de alte intensități ale câmpului nu sunt permise. Când se utilizează alte 
intensități ale câmpului, sunt posibile vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implan‑
tului.

• Scanarea RMN nu se efectuează mai devreme de 6 luni post‑implantare. Efectuarea 
unui RMN mai devreme poate cauza deplasarea implantului și/sau deteriorarea aces‑
tuia.

• Este necesară o grosime minimă de 0,4 mm a osului de sub magnetul implantului, 
pentru a rezista la forțe de 5 N (echivalentul unei forțe gravitaționale de circa 0,5 kg) 
sau de până la 9 N pentru implantul cohlear C40 (C40X, C40C, C40H, C41). Într‑un 
scaner RMN, cuplurile de torsiune acționează asupra magnetului implantului, exercitând 
presiune de rotație: dispozitivul va încerca să se rotească pentru a se alinia cu liniile 
de forță. Forțele rezultate la marginile implantului sunt contracarate de osul cranian și 
de țesutul adiacent. Osul de sub magnetul implantului trebuie să fie suficient de gros 
pentru a rezista la aceste forțe exercitate.

• Pacienții cu implanturi deteriorate din punct de vedere mecanic (carcasa implantului 
spartă) nu pot fi scanați prin RMN. Ignorarea acestei instrucțiuni poate cauza vătăma‑
rea pacientului.

CI C40 (C40X, C40C, C40H, C41)
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Instrucţiuni de siguranţă:
• Înainte ca pacienții să intre într‑o cameră RMN, toate componentele externe ale 

sistemului de implant MED‑EL (procesorul audio și accesoriile) trebuie scoase. Pentru 
intensități ale câmpului de 1,0 T sau 1,5 T, trebuie pus un bandaj de fixare pentru cap 
peste implant. Bandajul de fixare poate fi o fașă elastică înfășurată strâns în jurul 
capului, de cel puțin trei ori (consultați Figura 1). Banda trebuie să fie strânsă pe cap, 
dar să nu provoace durere. 

• În sistemele RMN de 1,0 Tesla și 1,5 Tesla, pacientul trebuie să fie așezat în scaner în 
poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept. Pacientul trebuie 
informat să nu își încline capul în nicio parte, în caz contrar fiind posibilă demagne‑
tizarea magnetului implantului. În cazul scanerelor de 0,2 Tesla, nu este necesară o 
anumită orientare a capului.

• Se vor utiliza doar secvențe în modul de operare normal, cu o rată de absorbție 
specifică (SAR) maximă de 3,2 W/kg pentru scanările la nivelul capului și de 2,0 W/kg la 
nivelul întregului corp. 

• În timpul scanării (temporar), pacienții pot percepe senzații auditive, precum clicurile 
sau bipurile, și alte tipuri de senzații, precum furnicăturile, înțepăturile sau durerea 
(ușoară). Se recomandă îndrumarea adecvată a pacientului înainte de efectuarea RMN. 
Probabilitatea și intensitatea senzațiilor auditive și de alte tipuri pot fi reduse prin 
selectarea secvențelor cu o rată de absorbție specifică (SAR) mai mică și cu rate mai 
mici de rotație a gradientului.

• Rareori, în zona implantului poate apărea o durere temporară sau un disconfort 
temporar în timpul scanării RMN, chiar dacă sunt respectate toate protocoalele și 
instrucțiunile de bandajare. 

• Pot să apară artefacte (consultați Figura 2).
• Instrucțiunile de mai sus trebuie respectate, de asemenea, dacă vor fi examinate părți 

ale corpului, altele decât capul (de ex., genunchi etc.). Când extremitățile inferioare vor 
fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziționate în scaner prima 
dată, pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

• Instrucțiunile de mai sus se aplică pentru pacienții cu implanturi MED‑EL bilaterale.

Nerespectarea condițiilor pentru siguranța utilizării în mediul RM și a instrucțiunilor privind 
siguranța poate provoca vătămarea pacientului și/sau deteriorarea implantului!

Pentru a reduce probabilitatea și gradul de disconfort al pacientului, acesta trebuie să își 
țină capul la distanță de peretele scanerului de la intrarea în scaner.

C40 (C40X, C40C, C40H, C41) CI
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CI C40 (C40X, C40C, C40H, C41)

Figura 2: Imaginile RM obținute cu un scaner 
1,5 T (copil de 8 ani)

Figura 1: Bandajul pentru cap pentru fixarea 
implantului pe cap
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Simboluri

  Compatibil condiționat cu RMN

  Nesigur în mediul RMN

  Producător

Ajutor și date de contact

 Vă rugăm să vizitați site‑ul www.medel.com/isi

Puteți primi oricând asistență de la biroul local.
Vă rugăm să consultați Fișa de Contact atașată, pentru biroul dumneavoastră local.



MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Austria
offi ce@medel.com medel.com
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