
Garso procesorius 
„Cochlear™ Nucleus® 
Kanso® 2“ gaminių 
katalogas





Šiame kataloge išvardyti 
komponentai ir priedai, kuriuos 
galima įsigyti naudoti kartu su 
garso procesoriumi „Cochlear™ 
Nucleus® Kanso® 2“.

Šiame kataloge nurodyti gaminiai, kuriuos gali 
užsakyti kochlearinį implantą turintys asmenys 
ir jų slaugytojai.

Norėdami užsisakyti šiame gaminių kataloge nurodytų prekių, 
kreipkitės į savo kliniką ar artimiausią „Cochlear“ biurą.

Turėkite omenyje:

• Šiame kataloge parodyti gaminiai suderinami su garso 
procesoriumi „Kanso® 2“ (CP1150). 

• Pavaizduotos nuotraukos neatitinka faktinio dydžio.

• Gaminiai parduodami tik kaip atskiros prekės, nebent 
nurodyta kitaip.

• Šiame kataloge parodyti gaminiai gali būti parduodami 
ne visose šalyse ir ne visų konfigūracijų arba gali skirtis 
jų specifikacijos.





Garso procesoriaus 
„Kanso 2“ komponentai

Spalvų variantai

1   Mikrofono angos

2   Indikacinė lemputė

3   Magnetas

4   Lizdo dangtelis

3

4

2

1

Juoda Pilka „Slate 
Grey“

Pilka Rusva 
„Sandy 
Blonde“

Ruda 
„Chocolate 

Brown“



* Jei norite pakeisti magneto galią arba nežinote, kurį implanto modelį naudojate, 
pasitarkite su klausos protezavimo specialistu.

^Jei naudojate „Profile Plus“ implantus, žr. „Cochlear CI600“ serijos implantus 
(CI612, CI622, CI632)

Gaminio komponentai
Garso procesorius „Kanso 2“ (CP1150)

P1320278 P1320276 P1320274 P1320275 P1320277

„Kanso 2“ mikrofono dangtelis (2 dalys)

P1376462 P1376466 P1376465 P1376464 P1376463

„Kanso 2“ lizdo dangtelis

P1562184 P1562185 P1562186 P1562187 P1562188

„Cochlear“ magnetas*

P1434372  „Cochlear“ magnetas, stiprumas 1/2

P1434373 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 1

P1434374 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 2

P1434375 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 3

P1434376 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 4

P1434378 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 5

P1434379 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 6

„Cochlear“ magnetas (I), skirtas „Profile™ Plus“*^ 
implantą turintiems asmenims
P1540171  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 1/2

P1540172  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 1

P1540173  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 2

P1540174  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 3

P1540175  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 4

P1540176  „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 5

„Cochlear“ magneto išėmimo priemonė
P1434756 „Cochlear“ magneto išėmimo priemonė

P1320278

P1376462

P1376462

P1434375

P1540174

P1434756



Baterijų krovikliai
„Cochlear“ namų kroviklis
P1434277 „Cochlear“ namų kroviklis

„Cochlear“ nešiojamasis kroviklis 
P1434347  „Cochlear“ nešiojamasis kroviklis su trumpu laidu

P1593003  „Cochlear“ nešiojamasis kroviklis su ilgu laidu

Atsarginis „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas
P1320328  „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas, trumpas (30 cm)

P1320330  „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas, ilgas (50 cm)

Nuotolinio valdymo pultas
CR310 nuotolinio valdymo pultas
Z569903  CR310 nuotolinio valdymo pultas

Priežiūra ir techninė 
priežiūra
Paciento kuprinė

P1631530 Paciento kuprinė

Asmeniniai lipdukai
P1340426  asmeniniai lipdukai

„Nucleus“ dvipusės lipnios identifikacinės etiketės
Z339244 „Nucleus“ dvipusės lipnios identifikacinės etiketės

P1434277

P1340426

P1631530

P1320328

Z339244

Z569903

P1434347



Tvirtinimo ir nešiojimo 
priedai
„Cochlear“ galvos juosta, skirta garso 
procesoriui „Kanso 2“*

P1434786  „Cochlear“ galvos juosta (M, juoda)

P1434787  „Cochlear“ galvos juosta (L, juoda) 

P1434779 „Cochlear“ galvos juosta (XS, gelsva „Vanilla“) 

P1434783 „Cochlear“ galvos juosta (XS, juoda) 

P1434782 „Cochlear“ galvos juosta (XS, pilka) 

P1434780 „Cochlear“ galvos juosta (S, gelsva „Vanilla“) 

P1434785 „Cochlear“ galvos juosta (S, juoda) 

P1533353 „Cochlear“ galvos juosta (S, pilka)

„Cochlear Softwear™“ įklotas (5 vnt. pakuotė)
P793402  „Cochlear Softwear™“ įklotas

Apsauginė juostelė (ilga) (2 vnt. pakuotė)
P1562172  Apsauginė juostelė (ilga), juoda

P1562173  Apsauginė juostelė (ilga), ruda „Chocolate Brown“

P1562174  Apsauginė juostelė (ilga), rusva „Sandy Blonde“

P1562175  Apsauginė juostelė (ilga), pilka

P1562176  Apsauginė juostelė (ilga), pilka „Slate Grey“

Apsauginė juostelė (trumpa) (2 vnt. pakuotė)
P1562147  Apsauginė juostelė (trumpa), juoda

P1562148  Apsauginė juostelė (trumpa), ruda „Chocolate Brown“

P1562149  Apsauginė juostelė (trumpa), rusva „Sandy Blonde“

P1562150  Apsauginė juostelė (trumpa), pilka

P1562191  Apsauginė juostelė (trumpa), pilka „Slate Grey“

P1562147

P1562172

P793402

P1434786

* Tinka galvos apimčiai esant 40–48 cm (XS), 45–53 cm (S), 48–58 cm (M), 53–63 cm (L)



Apsauginė juostelė (trumpa kilpa) (2 vnt. pakuotė)
P1562178  Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), juoda

P1562179  Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), ruda „Chocolate Brown“

P1562180  Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), rusva „Sandy Blonde“

P1562181  Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), pilka

P1562182  Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), pilka „Slate Grey“

„Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas 
(5 vnt. pakuotė)
P785309  „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, juoda

P785310  „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, balta

P785312  „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, ruda

Komplektas veiklai
Garso procesoriui „Kanso 2“ skirtas 
„Cochlear Aqua+“ 
P1434755  „Cochlear Aqua+“ (2 vnt. pakuotė)

„Kanso 2“ komplekto veiklai dėklas
P740569  „Kanso 2“ komplekto veiklai dėklas

„Nucleus“ apsauginė juostelė, skirta „Aqua+“
Z467062  „Nucleus“ apsauginė juostelė (2 vnt.)

P1562178

P785309

P1434755

Z467062

P740569





94770

P770846

94760

„Cochlear True 
Wireless™“ įrenginių 
asortimentas
Bevielis telefono įrenginys
94770 „Cochlear Wireless Phone Clip“ (prisegamas telefono įrenginys) (ES) 

94772 „Cochlear Wireless Phone Clip“ (prisegamas telefono įrenginys) (JK)

Mini mikrofonas „2+“
P770845 „Cochlear Wireless Mini Microphone 2+“ (mini mikrofonas) (JK) 

P770846 „Cochlear Wireless Mini Microphone 2+“ (mini mikrofonas) (ES)

TV transliacijų įrenginys

94760 „Cochlear Wireless TV Streamer“ (TV transliacijų įrenginys) (ES) 

94762 „Cochlear Wireless TV Streamer“ (TV transliacijų įrenginys) (JK)



Būdama pasauline implantuojamų klausos sprendimų lydere, bendrovė „Cochlear“ 
siekia padėti žmonėms, kenčiantiems nuo žymaus neprigirdėjimo ar visiško 
kurtumo, mėgautis visaverčiu gyvenimu su garsais. Pagaminome daugiau nei 
600 000 implantuojamų įrenginių, kurie padeda įvairaus amžiaus žmonėms girdėti 
ir pasinaudoti gyvenimo suteikiamomis galimybėmis.
Žmonėms siekiame suteikti galimybę visą gyvenimą mėgautis puikia klausa ir 
naudotis pačiomis naujausiomis ateities technologijomis. Sukūrėme geriausią šioje 
srityje klinikų, tyrimų ir palaikymo centrų tinklą.
Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių renkasi „Cochlear“, o ne kitą klausos 
implantų bendrovę.

Dėl klausos gydymo kreipkitės į savo sveikatos specialistą. Rezultatai gali skirtis, o jūsų sveikatos specialistas nurodys veiksnius, kurie gali turėti įtakos 
rezultatui. Visada perskaitykite naudojimo instrukcijas. Ne visais gaminiais prekiaujama visose šalyse. Dėl informacijos apie gaminius kreipkitės į vietinį 
„Cochlear“ atstovą.
„Kanso 2“ garso procesorius yra atsparus dulkėms ir vandeniui pagal tarptautinio standarto IEC60529 lygį IP68. „Kanso 2“ garso procesorius su „Aqua+“ 
yra atsparus dulkėms ir vandeniui pagal tarptautinio standarto IEC60529 lygį IP68 ir gali būti panardinamas po vandeniu iki 3 metrų gylio ne ilgiau 
kaip 2 valandoms. Daugiau informacijos žr. atitinkamame naudotojo vadove.
„Cochlear Nucleus Kanso 2“ garso procesorius tinka naudoti su „Apple“ ir „Android“ įrenginiais, suderinamumo informacijos žr. ieškokite 
www.cochlear.com/compatibility. „Cochlear Nucleus Smart App“ galima atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“. 
ACE, „Advance Off-Stylet“, AOS, „AutoNRT“, „Autosensitivity“, „Beam“, „Bring Back the Beat“, „Button“, „Carina“, „Cochlear“, „科利耳“, „コクレア“, „
코클리어“, „Cochlear SoftWear“, „Codacs“, „Contour“, „Contour Advance“, „Custom Sound“, „ESPrit“, „Freedom“, „Hear now. And always“, „Hugfit“, „Hybrid“, 
„Invisible Hearing“, „Kanso“, MET, „MicroDrive“, MP3000, „myCochlear“, „mySmartSound“, NRT, „Nucleus“, „Outcome Focused Fitting“, „Off-Stylet“, 
„Slimline“, „SmartSound“, „Softip“, „SPrint“, „True Wireless“, elipsės formos logotipas ir „Whisper“ yra „Cochlear Limited“ prekių ženklai arba registruotieji 
prekių ženklai. „Ardium“, „Baha“, „Baha SoftWear“, „BCDrive“, „DermaLock“, „EveryWear“, „SoundArc“, „Vistafix“ ir „WindShield“ yra „Cochlear Bone 
Anchored Solutions AB“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipai yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Android“ robotas yra atgamintas arba modifikuotas pagal „Google“ 
sukurtą ir bendrintą darbą bei naudojamas pagal „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licenciją. 
„Apple“, „Apple“ logotipas, „FaceTime“, „Made for iPad“ logotipas, „Made for iPhone“ logotipas, „Made for iPod“ logotipas, „iPhone“, „iPad Pro“, „iPad Air“, 
„iPad mini“, „iPad“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas 
JAV ir kitose šalyse.
© „Cochlear Limited“, 2020. D1784808 V1 2020-09 Lithuanian Translation of D1780803 V2 2020-09

Hear now. And always

www.cochlear.com/kanso2    


