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Klausos pažeidimo klasifikacija 
Goodman 1965, adaptuota  Clark 1981 

Klausos netekimo laipsnis Toninės audiogramos vidurkis  
(dB) 

Normali klausa -10 - 15 

Nežymus 16 - 25 

Lengvas 26 - 40 

Vidutinis 41 - 55 

Vidutinis sunkus 56 - 70 

Sunkus 71 - 90 

Labai sunkus 91 + 

Clark JG (1981): Uses and abuses of hearing loss classification. Asha, 23, 493-500  



Klausos aparatai Akustiniai implantai Elektriniai implantai 



       BCI 
Baha® 

 DACI 
Codacs™ 

 MEI 
MET®/ Carina® 

 CI 
Nucleus® 
with hybrid mode 



Kochleariniai implantai ir elektro-
akustiniai kochleariniai implantai 
• Žinomos technologijos  

• Klausos nervo stimuliacija (KI)  
• Ar klausos nervo ir  išlikusių aktyvių plaukuotųjų ląstelių 

stimuliacija žemuose dažniuose (EAS, Hybrid) 

• Indikacijos: 
• Suaugę ir vaikai su negrįžtamu vidutinio sunkaus ir sunkaus 

laipsnio abiejų ausų neurosensoriniu klausos pakenkimu 
• Suaugusių vienpusis neurosensorinis kurtumas 

• Abipusis implantavimas padedamažiems vaikams 
formuoti binauralinio (erdvinio) garso suvokimo 
įgūdžius 

• Kombinuotas stimuliavimas – Hybrid ar EAS 

 

 



Klausos zonų supratimas 

• Pagrindinė spiralinio mazgo ląstelių lokalizacija 

• 400-450o sraigėje31, 32 

• Gilesnis implanto įterpimas už klausos zonos gali pabloginti rezultatus 27, 34 

• Įdėjimo trauma34 

• Garsinio stimulo aukščio iškraipymas33 
27 Adunka et al(2010). 
31 Stakhovskaya et al(2007). 
32 Ariyasu et al(1989).  
33 Gani et al (2007). 
34 Boyd (2011).  
  

 

 

Spornitz, “Anatomie und Physiologie“ Springer 
1996 

Ariyasu L et al. OHNS, 1989 
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• Standartinės indikacijos 

“Specialiosios” indikacijos 

Contour Advance 
Elektrodas 

Plonas Tiesus  
Elektrodas 

(Hybrid L24  
Elektrodas), Plonas Tiesus  
Elektrodas 

Tiesus Elektrodas Klausos Smegenų kamieno 
elektrodas 

Cochlear elektrodai 

Klausos išsaugojimas 



Elektro-akustiniai kochleariniai 
implantai (EAS, Hybrid) 

• Kandidatai – stabilus nuo lengvo iki 
vidutinio laipsnio klausos 
netekimas žemuose dažniuose (iki 
500 Hz) ir nuo sunkaus iki labai 
sunkaus laipsnio klausos netekimas 
viduriniuose ir/ar aukštuose 
dažniuose (virš 1500 Hz). 

• Klausos slenktsčiai implantuojamai 
ausiai turėtų būti pažymėtose 
ribose. 

• Visi kandinatai turėtų būti detaliai 
ištirti klausos funkcionavimo 
požiūriu. 
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Kaulinio laidumo implantas (Baha) 

• Garso perdavimas kaulu 
• Standartinis klausos aparatas negali būti naudojamas dėl: 

• Vidurinės ar išorinės ausies pakitimų (įgimtos išorinės 
klausomosios landos malformacijos, vidurinės ausies aeracijos 
sutrikimas, klausomųjų kauliukų disfunkcija) 

• Negalima naudoti įdėklų dėl medicininių kontraindikacijų (odos 
alergijos, pūliuojanti ausis) 

• Suaugusieji ir vaikai (> 5 metų), turintys garso 
perdavimo sistemos pažeidimą ar mišrų klausos 
pažeidimą, kuomet kaulinio laidumo slenkstis atitinka 
vidutinio laipsnio neurosensorinio klausos pažeidimo 
lygį 

• Vaikai ir suaugusieji su vienpusiu neurosensoriniu 
kurtumu  



Osteointegracijos principai 

Osseointegration of new bone-titanium interface by scanning electron 

microscopy (original X 500). Yellow arrows indicate holes within coating; 

white arrows indicate line analysis. The plasma sprayed functionally porous 

graded titanium coated samples were placed into dog femur. At 8 weeks 

after implantation, a lot of pores were observed within the porous coatings 

and these pores were rich in calcium and phosphorus elements with the 

Ca/P ratio of 1.14 to 1.88, indicating that the new bone does grow into the 

pores and form mechanical interlocking, which helps with the implant 

fixation. 

www.utmem.edu/bme/labs/bes/?p=research  

Per-Ingvar Brånemark 

http://www.utmem.edu/bme/labs/bes/?p=research


Klasikinė Baha indikacija 



Abipusis Baha 



Baha ir vienpusis kurtumas 



Minkštųjų audinių integravimas DermaLock™ 
technologija.1 

Plačiausias atramų pasirinkimas dabar su 14 mm 
galimybe. 

Baha Connect sistema 

Geresnis pooperacinis minkštųjų audinių gyjimas ir 
greitesnė operacija.2 

1. Van Hoof M. Investigating the skin-abutment interface of the Cochlear Baha DermaLock – evidence of 
integration? 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory 
Technologies. Munich, Germany, June 18–21, 2014.. 

2. Wilkie MD, Chakravarthy KM, Mamais C, Temple RH. Osseointegrated Hearing Implant Surgery Using a Novel 
Hydroxyapatite-Coated Concave Abutment Design. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Sep 22 [Epub ahead of 
print]. 
 



Puikūs klinikiniai rezultatai ir pacientų 
pasitenkinimas.1 

Streamlined SP Magnetas su spalvotais viršeliais. 

Implantas paslėptas po oda. 

Baha Attract 

1.  Sandberg, A., Wigren, S. & Flynn, M. Global clinical outcomes of a magnetic retention bone conduction hearing system. 13th International Conference on Cochlear 
Implants and Other Implantable Auditory Technologies, Munich, 18-21 June 2014. 



Vienas implantas, dvi sistemos 

14 mm 
DermaLock 
atrama 

SP Magnetas su 
spalvotais dangteliais 

BI300 Implantas 

Perdavimo kelias 

Cochlear™ Baha® 5 Systems 



Baha juostelė išbandymui prieš 
operaciją 



Beveik per pusę mažesnis, tačiau 
vienodai galingas BCDrive™ transducer technology 

1. Flynn MC. Smart and Small – innovative technologies behind the Cochlear Baha 5 Sound Processor. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 629761, 2015. 





Implantuojamų klausos aparatų charakteristika 

NOTE: Auditory Brainstem Implant 
(ABI) not shown. Not all products 
are available in all countries. 



Kaip akustiniai implantai gali išspręsti 
klausos aparatų problemas 

KA iššūkiai Sprendimai 

• Praplėsti apribojimus, 
daugiausia aukštuose dažniuose 

• Iki ~ 8kHz 

• Galingas stiprinimas ir atsakas • Geresnis procesoriaus ir 
mikrofono atskyrimas 

• Iškraipymas  ir nenatūralus 
skambesys  

• Išvengti aido 
• Mažesni iškraipymai stiprintuve 

• Negalėjimas/diskomfortas 
nešioti klausos aparatą 

• Nematomas procesorius 
 



Cochlear  Akustinės Klausos 
gerinimo priemonės 
• Tiesioginis Akustinis Kochlearinis Implantas (DACI) 

 Codacs™ system 
• Sukurtas Cochlear kompanijos skirtas sunkaus ir labai sunkaus 

klausos netekimo atveju 

• CE sertifikuotas 2013 m. spalio mėn.  

• Patikrintas kontrolinėse rinkose 
 

• Vidurinės Ausies Implantai (MEI) 
 MET® sistema 
 Carina® pilnai implantuojama sistema 



MET ir Carina 

• Akustiniai vidurinės ausies implantai – MEI 
• Sujungti tiesiai su klausomaisiais kauliukais ir tiesiogiai sukelia 

mechaninę stimuliaciją – natūralesnis garsas palyginus su 
standartiniais klausos aparatais. 

• Indikacijos: 
• Suaugusieji ir paaugliai su neurosensoriniu ar mišraus tipo 

klausos pažeidimu (klausos slenkstis vidutinio arba sunkaus 
klausos pakenkimo) 

• Medicininės –  lėtinis išorinis otitas, žvynelinė, klausos 
kauliukų grandinės malformacija ar defektas, diskomfortas 
nešioti klausos aparatą 

• Gyvenimo būdo ar darbo ypatumai –pilnai implantuojamas 
klausos protezas 



Cochlear™ MET® Vidurinės ausies 
implantuojamos sistemos 

• MET1000 Implant 
• MET1050 Fixation System 

Fixation 
System 

Implant 

• BAP2.1 Button® Audio  
Processor + Accessories 

• Carina Fitting Software 

Actuator 



Kaip veikia MET sistema 

Garso procesorius A priima 
garsą, perdirba ir perduoda jį 
implantui B  
Implantas siunčia garsą į traukos 
elektromagnetą C  
Jis paverčia signalą mechanine 
vibracija, kuri stimuliuoja sraigę 
per klausomųjų kauliukų 
grandinę D ar apvalųjį langą. 



Kaip veikia MET sistema? 



MET – Indikacijos/Kontraindikacijos 

Kontraindikacijos 
• Aktyvi vidurinės ausies patologija, 

pasikartojantis vidurinis otitas ar kita lėtinė 
vidurinės ausies patologija 

• Klausos netekimas iki kalbos išsivystimo 

• Medicininės būklės, kuomet operacija 
kontraindikuotina 

• Retrokochlearinis, centrinės kilmės ar 
funkcinis klausos netekimas 

• Fluktuojantis ar progresuojantis klausos 
pažeidimas 

• Osteodegeneruojantys sutrikimai, Padžeto 
liga 

• Ligos eigos sekimui reikalingi pakartotiniai 
MR tyrimai 

 

 

 

Indikacijos 

• Suaugusieji 

• Vidutinio ar sunkaus laipsnio klausos 

netekimas 

• Vidutinio ar sunkaus laipsnio mišraus 

tipo klausos pažeidimas 



Cochlear™ Carina® Pilnai 
Implantuojamos Vidurinės ausies 
sistemos 

• MET-7000 Implant 
• MET-7050 Fixation System 
• MET-7500 Actuator 

 

Fixation 
System 

Implant 

• Remote control 
• Charger system 
• BAP2.1 (optional) 

• Carina Fitting Software 

Microphone 

(                ) 
Actuator 



Carina priedai 
• Nuotolinio valdymo pultelis 
• Įjungimas/išjungimas 

• Garso intensyvumo reguliavimas 

• Programų pakeitimas 

 

 

 

• Button® procesorius  
• Išoriniai mikrofonai  (pasirinktinai) 

• Pakrovimo sistema 
• Kasdieninis įkrovimo laikas~ 45 min 



Kaip veikia Carina sistema? 

B 

C 
D 

A 

Poodinis mikrofonas A 
pagauna garsą ir siunčia jį 
implantui B 
Implantas siunčia garsą 
traukos elektromagnetui C 
Jis konvertuoja signalą į 
mechaninę vibraciją, kuri 
stimuliuoja sraigę per 
klausomųjų kauliukų 
grandinę ar apvalųjį langą D 



Kaip veikia Carina sistema 



Carina – Indikacijos / Kontraindikacijos 

Indikacijos 

• 14 metų ar vyresni pacientai 

• Vidutinio ar sunkaus laipsno 

neurosensorinis klausos pažeidimas 

• Vidutinio ar sunkaus laipsno mišraus 

tipo klausos pažeidimas 

 

Kontraindikacijos 
• Aktyvi vidurinės ausies patologija, 

pasikartojantis vidurinis otitas ar kita lėtinė 
vidurinės ausies patologija 

• Klausos netekimas iki kalbos išsivystimo 

• Medicininės būklės, kuomet operacija 
kontraindikuotina 

• Retrokochlearinis, centrinės kilmės ar 
funkcinis klausos netekimas 

• Fluktuojantis ar progresuojantis klausos 
pažeidimas 

• Osteodegeneruojantys sutrikimai, Padžeto 
liga 

• Ligos eigos sekimui reikalingi pakartotiniai 
MR tyrimai 

 

 

 



Sujungimo metodai 

CliP® 

BELL  

AERIAL  

CliP® àWengen  

1.0 mm Ball  

0.5 mm Ball  

 

Priedai, esant mišraus tipo 
klausos pažeidimui 



Kandidatų Audiograma – MET – GSS 

Incus coupling 

Indikacijos: 
Vidutinio ar sunkaus laipsnio 
neurosensorinis klausos 
pažeidimas 

Fitting Range 

Tinkami garso perdavimo sistemos klausos slenksčiai 



Kandidatų audiograma – MET – Mišrus   

Indikacijos: 
Vidutinio ar sunkaus 
laipsnio mišraus tipo 
klausos pažeidimas 

Stapes coupling Oval window coupling 

Round window coupling 

Fitting Range 

Indication space for bone-conduction thresholds 

Air-condcution thresholds may extend into this area 



Kandidatų audiograma– Carina – GSS 

Incus coupling 

Indikacijos: 
Vidutinio ar sunkaus laipsnio 
neurosensorinis klausos 
pažeidimas Indication space for air-conduction thresholds 

If the SNHL extends into this area the user may need a Button® Audio 
Processor to enjoy the full benefit of the Carina system 

Fitting Range 



Kandidatų audiograma– Carina – Mišrus 
Klausos pažeidimas 

Indikacijos: 
Vidutinio ar sunkaus 
laipsnio mišraus tipo 
klausos pažeidimas 

Stapes coupling Oval window coupling 

Round window coupling 

Indication space for bone-conduction thresholds 
If the SNHL extends into this area the user may need a Button® Audio 
Processor to enjoy the full benefit of the Carina system 
Air-conduction thresholds may extend into this area 

Fitting Range 



Codacs 

• Cochlear Direct Acoustic Cochlear Implant (DACI) 
• Suteikia tiesioginę mechaninę sraigės stimuliaciją per 

traukos elektromagnetą su standartiniu kilpos protezu 

• Indikacijos 
• Suaugusieji su sunkaus ar labai sunkaus laipsnio mišraus 

tipo klausos pažeidimu, esantys kandidatai 
stapedoplastikai 



Cochlear™ Codacs™  Sistemos  
Apžvalga 

• DI110 Implant 

• DF110 Fixation 
System 

• CP810 Sound 
Processor for the 
Codacs System & 
Accessories 

• CR110 Remote 
Assistant for the 
Codacs System & 
Accessories 

• Codacs Fitting 
Software 

Fixation 
System 

Implant 

Actuator 



Kaip veikia Codacs sistema 

1. Garso procesorius           pagauna 
garsą ir konvertuoja jį į 
skaitmeninį kodą 

2. Skaitmeninis kodas 
perduodamas per ritę  I  
implantui  

3. Implantas      konvertuoja garsą į 
analoginį signalą ir siunčia jį  
traukos elektromagnetui 

4. Jis konvertuoja analoginį signalą 
į mechaninę dirbtinio priekalo 
vibraciją , kuri stimuliuoja sraigę 
per kilpos protezą 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 



Kaip veikia Codacs sistema? 



Codacs – Kandidatai 

 

 

Indikacijos Kontraindikacijos 

• Kliniškai patvirtintas sunkaus 
ar labai sunkaus laipsnio 
mišraus tipo klausos 
pažeidimas 

• Kandidatai stapedoplastikai 
(Nėra kontraindikacijų atverti sraigę) 

• Vyresni negu 18 metų 

• Nėra panaudojamo sraigės 
rezervo 

• Dėl gretutinių ligų reikalingas 
MR tyrimas 

 



Codacs – Indikacijos 

Indikacijos: 
• sunkaus ar labai 

sunkaus laipsnio 
mišraus tipo 
klausos 
pažeidimas 

 

Indication space for bone-conduction thresholds 

Air-condcution thresholds may extend into this area 



Codacs 

 Cochlear Codacs Sistema 

Yra galingiausias klausos reabilitacijos prietaisas, 
kadangi tiesiogiai sujungiamas su sraige (DACI). Jis 
tinkamas esant sunkaus ar labai sunkaus laipsnio 
mišraus tipo klausos pažeidimui. 

Unikalumas: 
• Vienintelis prietaisas specialiai sukurtas kaip tiesioginis akustinis 

kochlearinis implantas 

• Naudingas esant sunkaus ar labai sunkaus laipsnio mišraus tipo 
klausos pažeidimui 



Codacs – galingas implantas 
• Platus dažnių 

pasirinkimas 

• Ypač geros kokybės 
žemuose ir aukštuose 
dažniuose 

• Ypatinga nauda 
pacientui 

Typical High Power Hearing aid, with gain dropping 
quickly above 3 kHz 



Codacs – Klinikinės studijos 

Codacs Trial (2009-2011) 

• Multicentre: Hanover (GER), Nijmegen (NL), Bern (CH) 

• 15 patients 

• Otology & Neurotology 34:1215 – 1225 (September 2013) 

 

• Pacientai, turintys sunkaus ar labai sunkaus laipsnio mišraus tipo klausos pažeidimą dėl 
otosklerozės gali ženkliai pagerinti klausą ir gyvenimo kokybė naudodami Codacs.  

• Codacs: geresnis klausos slenkstis, taip pat geresnis kalbos suvokimas tylioje ir 
triukšmingoje aplinkoje 

• Visi pacientai patenkinti aparatu ir naudoja jį kasdien. 

Source: Otology & Neurotology 34:1215 - 1225 

• Nors tyrimo laikas buvo neilgas (3 mėnesiai), tačiau ankstesni 
tyrimai su pirmos kartos DACS įrenginiais nustatė pastovius 
teigiamus ilgalaikius rezultatus. 



Codacs – Klinikinės studijos 

Codacs Trial (2012-2013) 

• Multicentre: Hanover (GER), Kajetany (POL), Las Palmas 
(SP), Leuven and Antwerp (BE) 

• 20 patients  

• Audiology & Neurotology 19(3):164-174 (February 2014) 

DACI pacientams su sunkaus ar labai sunkaus laipsnio efetyviai 

pagerina kalbos suvokimą triukšmingoje aplinkoje  

Source: Audiology & Neurotology 19(3):164-174 



Pasirinkimas 

Carina 

MET Carina 

Matomas 

Codacs 

Nematomas 

MET 

Neurosensorinis 
klausos pažeidimas 
 

(Vidutinis - Sunkus) 

Via incus 
 
 
 

Mišraus tipo klausos 
pažeidimas  kilpos 
papėdė nejudri 
 
(Vidutinis - Sunkus) 

Via  
head of stapes 

or 

stapes  
footplate 

or 

round window 

Mišraus tipo klausos 
pažeidimas kilpos 
papėdė judri 
 

(Sunkus – Labai sunkus) 

Through stapes footplate 


