
 
 

 
 

PRESSEMEDDELSE  
 
RONDO 2 - verdens første lydprocessor til cochlear-implantater som kan oplades trådløst  
 
MED-EL, en ledende leverandør af høreimplantat-systemer, lancerede verdens første lydprocessor til 
cochlear-implantater, RONDO 2, til trådløs opladning på 61. Østrigske nationale Oto-rhino-laryngologi 
konference.  
 
Gennem trådløs opladning slipper RONDO 2 brugere for at skifte batterier regelmæssigt, hvilket gør 
enheden enklere at bruge, mere kosteffektiv og mere miljøvenlig.  
 
RONDO 2 har 18 timers batterilevetid og bruger kun fire timer på at lade fuldt op, dette giver brugerne 
en hel dag med hørelse, fra én natlig opladning. Det sparer ligeledes brugeren for at måtte skifte 
engengsbatterier. På et enkelt år vil driften af en tilsvarende processor, med traditionelle batterier, 
have krævet mere end 700 batterier, og kostet omkring 1600 danske kroner.  
 

– Trådløs opladning revolutionerer måden man håndterer lydprocessorer på. For første gang 
har man adgang til en lydprocessor, som består af en del, og hvor man slipper for batterier, 
kabler, spoler, battericovers etc. Trådløs opladning muliggør en super enkel og brugervenlig 
processor, som ser flot ud og tilmed er lille og let siger Casper Helliesen regional manager ved 
MED-EL Nordic. 

 
Cochlear-implantater er små implanter bare enheder, som gør det muligt for døve mennesker at høre, 
ved hjælp af elektrisk stimulation i det indre øre. 
 
RONDO 2 er den ydre del af systemet, den såkaldte lydprocessor der er magnetisk fæstnet til 
hovedet. Den kombinerer på en unik måde en senderspole, styreenhed og strømkilde i en enkelt 
enhed, noget som betyder at den kan bruges samtidig med briller eller være helt skjult under håret. 
 
RONDO 2 samt tilbehør, vil blive tilgængelig i Danmark i begyndelsen af 2018.  
 
For mere information og for at registrere din interesse, besøg http://rondo2.medel.com.  
 
*baseret på en pakke med seks luft/zink-størrelse 675-batterier til 14 kr. 
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Om MED-EL 
MED-EL Medical Electronics baseret i Østrig og er en af verdens ledende producenter og 
leverandører af høreimplantat-systemer med 31 kontorer over hele verden. Den familieejede 
virksomhed er en af pionererne i branchen. De to østrigske forskere Ingeborg og Erwin Hochmair 
udviklede verdens første mikroelektroniske multikanal-cochlear-implantat, i dag kendt som det 
morderne cochlear-implantat, hvilket blev implanteret første gang i 1977. I 1990 lagde Hochmair parret 
grundlaget for den vellykkede vækst af selskabet da de ansatte deres første medarbejdere. Indtil i dag 
er selskabet vokset til mere end 1800 ansatte over hele verden. 
 
 



 
 

MED-EL tilbyder det bredeste spektre af implanter-bare høreløsninger over hele verden. Til 
behandling af forskellige grader af høretab: Cochlear- og mellemøreimplantater, EAS (kombineret 
elektrisk akustisk stimulering) - høreimplantat og auditive hjernestamme-implantater, så vel som 
verdens første aktive ben-lednings-implantat. I 2017 lancerede MED-EL ADHEAR, et nyt ikke-kirurgisk 
ben-lednings-system, som yderligere udvider antallet af personer, som kan drage nytte af innovativ 
høreteknologi. Dette forstærker MED-Els vision, om at overvinde høretab, som en hindring for 
kommunikation. Folk i mere end 115 lande får hørelsen igen, ved hjælp af et produkt fra MED-EL. 
www.medel.com  
 
 


