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Bevezetés 

Sok mindenre kell gondolnia, amikor cochleáris implantátum rendszert választ páciensei 
számára. Az egyik fontos tényező a cochleáris implantátum és a beszédprocesszor 
megbízhatósági teljesítménye. Minél megbízhatóbbnak bizonyul egy cochleáris implantátum 
rendszer, annál nagyobb az esélye annak, hogy hosszabb távon is előnyös legyen az Ön 
számára,  és annál biztonságosabb; mivel minden egyes műtéti beavatkozás, pl. egy hibás 
implantátum pótlására,  bizonyos, bár viszonylag alacsony kockázatot jelent az egészségre. 

E dokumentum célja, hogy átfogó áttekintést nyújtson a MED-EL cochleáris implantátum 
rendszerek jelenlegi megbízhatósági teljesítményéről. Ez a dokumentum nemcsak a MED-EL 
által a megbízhatósági adatok kiszámítására alkalmazott módszertan leírását tartalmazza, 
hanem részletes információkat nyújt a cochleáris implantátumok és beszédprocesszorok 
valamennyi jelenlegi és korábbi generációjáról. 

Mivel a megbízhatósági adatok idővel folyamatosan változnak, fontos, hogy mindig a 
rendelkezésre álló legfrissebb adatokat használja, hogy pontos képet kapjon a rendszer 
teljesítményéről. A MED-EL rendszeresen frissíti megbízhatósági adatait , és ezek a frissítések 
könnyen megtalálhatók a nemzetközi honlapon a következő hiperhivatkozáson: 
www.medel.com/int/reliability-reporting. Mivel a nyomtatott brosúrák könnyen elavultak lehetnek 
az ilyen rövid frissítési ciklusokkal, kérjük, mindig ellenőrizze a Weboldalt is az esetleges frissített 
információkért. 

 

  

http://www.medel.com/int/reliability-reporting
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Módszertan 

A MED-EL-nél alkalmazott és a következő oldalakon ismertetett módszertan meghaladja az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványcsalád, az ISO 14708 és a szívritmus-
szabályozók megbízhatósági jelentésére vonatkozó szabvány, az ISO 5841-2:2014 
követelményeit, amely sok éven át az egyetlen rendelkezésre álló szabvány volt az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközök hosszú távú megbízhatósági teljesítményének leírására. A 
megbízhatósági jelentés meghaladja ezeket a szabványokat, mivel emellett összhangban van a 
cochleáris implantátumok megbízhatósági adatainak klinikáknak történő jelentésére javasolt 
követelményekkel, amelyeket először egy európai sebészcsoport fejlesztett ki 2005-ben, és 
O'Donoghue (2005) írt le az Otology & Neurotology szerkesztőségében, majd később finomította 
és közzétette Battmer lektorált cikkében  és munkatársai (2010). Ezenkívül megfelel az ANSI / 
AAMI CI86:2017 amerikai szabvány követelményeinek fontos részeinek, például a visszaküldött 
eszközökre alkalmazott vizsgálati módszereknek és a cochleáris implantátum rendszer külső 
összetevőire vonatkozó megbízhatósági adatok jelentésének. 

Beültethető komponensek 

A MED-EL jogilag köteles adatbázist létrehozni és fenntartani, amely információkat tartalmaz az 
összes épített, értékesített, szállított és beültetett cochleáris implantátumról. Az összegyűjtött 
információk a termelés részleteitől és a termelési vizsgálatok eredményeitől az implantációs 
műtét részleteiig terjednek. Amikor egy adott cochleáris implantátumra vonatkozó új információ 
válik ismertté, az adatbázisban szereplő rekord frissül. 

Ha a cochleáris implantátum a rendeltetésszerű használatnak megfelelően és bármilyen okból 
már nem nyújt előnyt a beteg számára, a klinikus a beteggel együtt dönthet úgy, hogy eltávolítja 
az eszközt a beteg fejéből. Bizonyos esetekben az ilyen döntést csak a gyártóval folytatott 
konzultációt és a különböző in vivo vizsgálatok elvégzése után hozzák meg. 

Hiba kategorizálása 

Az eltávolított implantátumot általában a klinikus jelentésével együtt visszajuttatják a gyártóhoz, 
ahol gondosan elemzik és tesztelik a hiba kiváltó okának azonosítása érdekében. A vizsgálatok 
és a vizsgálati eljárás az ANSI / AAMI CI86:2017 10. szakaszának követelményeit követi. Minden 
visszaküldött implantátumot gyökérok-elemzésnek vetnek alá. Az eszköz meghibásodása esetén 
a hibamód (= "mi" a hiba) és a hibamechanizmus (= "hogyan" történt a hiba) azonosítása után a 
megfelelő hibakategóriát rendelik hozzá. 

Az eszköz egészségügyi okokból eltávolítható, például az implantátum házának helyén lévő 
fertőzés vagy az aktív elektródasor helytelen elhelyezése miatt. Az eszköz megerősített 
meghibásodása lehet az elektróda törése vagy az implantátum házának hermetikusságának 
elvesztése. Ez a hibabesorolási séma teljes mértékben megfelel az ISO 5841-2: 2014 
szabványnak, és összhangban van az ANSI / AAMI CI86: 2017 11. szakaszával, ami azt jelenti, 
hogy a sebész által okozott eszközhibákat (más néven indukált működési zavaroknak) orvosi 
vonatkozású explantációknak kell minősíteni. 
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Kumulatív túlélési arány / kumulatív meghibásodási arány 

A fent leírt kategorizálás alapján aktuáriusi számítást végeznek az egyes cochleáris implantátum 
modellek összesített tapasztalatairól szóló jelentés elkészítése céljából. A számítási módszert az 
ISO 5841-2:2014 nemzetközi szabvány A. melléklete ismerteti részletesen. A MED-EL teljes 
mértékben megfelel ennek a számítási módszernek. 

A kumulatív túlélési arányt minden egyes implantátummodellre külön-külön számítják ki, 
figyelembe véve az összes megerősített eszközhibát, amely a fent leírt explantációhoz vezet,  és 
az összes befejezett műtéttel rendelkező eszközt (a túlélési idő a műtét során a sebzárással 
kezdődik). Az egyes implantátummodellek teljes adatkészlete, beleértve az összes 
elektródaváltozatot és eszközmódosítást, a megbízhatósági jelentésben található, 95%-os 
konfidenciaintervallumokkal együtt. Az egyes implantátummodellek adatait tovább rétegezzük 2 
csoportra: felnőttekre és gyermekekre (18 évnél fiatalabb betegek). Ezek a számítások 
összhangban vannak az ISO 5841-2:2014 szabvánnyal és az O'Donoghue (2005) és Battmer et 
al. (2010) által írt tanulmányokban szereplő jelentési elvekkel. 

Nem beültethető komponensek 

A nem beültethető, külső komponensek megbízhatósági információi szintén nagy érdeklődésre 
tartanak számot a gyártók, a klinikusok és a betegek számára. Gyakran előfordul, hogy ezt az 
információt nem könnyű megszerezni vagy kiszámítani. A releváns eredmények biztosítása 
érdekében a MED-EL úgy döntött, hogy csak a szerializált komponensek, például a 
hangprocesszorok megbízhatósági arányát számítja ki. Ezeket egy külön adatbázisban is 
nyomon követik, legalábbis az értékesítési pontig, és miután szervizelés és javítás céljából 
visszaküldték őket a gyártónak. Más alkatrészek, például kábelek, akkumulátorok, elemtartók stb. 
fogyóeszközöknek minősülnek, amelyeket viszonylag gyakran cserélnek ki, gyakran a gyártó 
értesítése nélkül. 

Hiba kategorizálása 

A feltehetően hibás hangprocesszor szervizelésre és javításra történő kézhezvételekor a MED-
EL elemzi az eszközt, és a beültethető alkatrészekhez hasonló módon vizsgálja a hiba kiváltó 
okát. A panaszra visszaküldött minden hangprocesszor hibaelemzésen esik át. 2 fő kategóriába 
tartoznak a visszaküldött eszközök: azok, amelyeknek műszaki hibája van, és azok, amelyekről 
kiderül, hogy még mindig a specifikációk szerint működnek, de amelyek kozmetikai romlást 
mutathatnak. A hibás eszközöket megjavítják - ha a javítást érdemes elvégezni. 

Átlagos havi szerviz ráta 

A havi szerviz ráta az egyes MED-EL hangprocesszorok megbízhatósági teljesítményének 
megjelenítésére kiválasztott mutató. Ezt úgy számítják ki, hogy a visszaküldött, hibás 
hangprocesszorok aránya a világszerte értékesített összes hangprocesszorhoz viszonyítva. Ez a 
szám jó becslést ad az általános megbízhatósági teljesítményről, és hasznos lehet az 
hangprocesszor megbízhatósági teljesítményének trendi viselkedésének elemzésében. Ez 
megegyezik az  ANSI / AAMI CI86:2017 11. szakaszában leírt sikertelen összetevők visszatérési 
aránya mutatóval. A megbízhatósági teljesítmény grafikus ábrázolásának egyszerűsítése 
érdekében ebben a nyilvános jelentésben a rendszer kiszámít és bemutat egy átlagos értéket  
minden egyes, legutóbbi 2 évben forgalmazás alatt álló MED-EL hangprocesszor vonatkozóan. 



Megbízhatóság Jelentés, Q1 2022 

6 
 

Adatok / eredmények 

Beültethető komponensek 

A következő oldalakon található grafikonok a MED-EL cochleáris implantátum termékcsalád 
legfrissebb megbízhatósági teljesítményadatait mutatják az idő múlásával, beleértve a 95%-os 
megbízhatósági intervallumokat is (előfordulhat, hogy a 0,1%-nál kisebb megbízhatósági 
intervallumok nem láthatók jól a grafikonokon). Minden időintervallumban 3 sor látható: az egyik  
a teljes populáció összesített túlélési arányát mutatja; a második  a felnőtt populáció kumulatív 
túlélési arányát mutatja (18 éves vagy annál idősebb korban beültetett); a harmadik pedig a 
gyermekek összesített túlélési arányát mutatja  (18 évesnél fiatalabb korban beültetve). 

Először a legújabb generációs implantátumok jelennek meg, akövetkező oldalakon pedig az 
implantátumok előző generációja következik.  Az  először 2004-ben forgalomba hozott PULSAR 
a legrégebbi implantátum, amelyről itt beszámolunk, és amely megfelel az ISO 5841-2:2014 
szabvány szabályainak, amely előírja, hogy az eszközökről a piaci bevezetés után legfeljebb 20 
évig folyamatosan jelentést kell készíteni. A diagramokból egyértelműen látható, hogy az újabb 
generációs implantátumok megbízhatóbbá váltak, ami a MED-EL folyamatos erőfeszítéseinek 
köszönhető, hogy javítsa termékterveink robusztusságát és biztonságát. 
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Nem beültethető komponensek 

Az alábbi grafikon a jelenleg forgalmazott és értékesített hangprocesszorok átlagos havi 
szervizdíját mutatja. A RONDO hangprocesszorok, amelyeket úgy terveztek, hogy 
nagymértékben integrált eszközök legyenek, idővel kiváló megbízhatósági teljesítményt 
mutatnak; és a hangprocesszorok újabb generációi általában felülmúlják a régebbi eszközöket a 
megbízhatóság tekintetében. Így a 2020-ban megjelent RONDO 3 kiemelkedő, 0,16%-os átlagos 
havi szervizarányával kiemelkedően teljesít, a 2019-ben bevezetett SONNET 2 pedig hihetetlenül 
alacsony, 0,32%-os átlagos havi szervizarányt mutat. 

 

 

 

A hangprocesszor megbízhatósága az átlagos havi szerviz rátaj kiegészítéseként határozható 
meg, amelyet az alábbi grafikon mutat. A grafikon értékei ismét az összes MED-EL 
hangprocesszor nagyon jó megbízhatóságát mutatják, különösen a SONNET 2 és a RONDO 3 
hangprocesszorok kiváló értékeivel. 
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Az európai konszenzusról szóló nyilatkozatnak 
való megfelelés1 

Konszenzus 
A nyilatkozat alapelvei 

MED-EL-
megfelelőség 

MED-EL 
Jelentési gyakorlat 

Minden eszközhibát jelenteni kell az illetékes 
hatóságnak, és azt figyelembe kell venni a kumulatív 
túlélési arány (CSR) kiszámításakor. Az 
országspecifikus ajánlásról szóló jelentésnek meg 
kell felelnie az ISO 5841-2:2000 szabványnak. 

 

 

Az eszköz minden meghibásodását és  az eszközzel ok-okozati 

összefüggésben  álló  összes orvosi / sebészeti szövődményt 
jelenteni kell az illetékes hatóságnak, amint azt az orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó törvények előírják. 
A nyilvános jelentéstételhez a MED-EL akorábbi 5841-2:2000 
változatot felváltó ISO 5841-2:20 14 szabvány alkalmazandó 
fogalommeghatározásait, kategorizálási sémáját és számítási 
eljárásait használja. 

Az eszköz meghibásodásáról szóló gyártói 
jelentéseknek fel kell tüntetniük az adatforrásokat 
és a minta méretét. Nem lehetnek kizárások. Meg 
kell határozni azt az időtartamot, amely alatt az 
adatokat gyűjtötték. 

 

Teljes 
adatok & 

meghatározott 
időtartam *) 

Az adatok forrása a MED-EL globális panaszadatbázisa/implantátum-
nyilvántartási adatbázisa. A számításokban minden beültetettként  
regisztrált  eszköz szerepel. A time időszak egyértelműen meg van 
határozva. 
*) A beültetettként nyilvántartott teljes populációt üzleti titoktartási 
okokból nem adják meg kifejezetten. 

A CSR-jelentéseknek teljes körű előzményadatokat 
kell tartalmazniuk az adott eszközről, leírva az 
esetleges technikai módosításokat (amelyek a 0. 
időponttól kezdve integrálhatók a múltbeli 
adatokba). 

 

 

A  MED-EL  a  forgalomba hozatalt követően legalább 20 évig 
nyilvánosan jelentést tesz valamennyi implantátumról.  A 

jelentésekben az összes elektródaváltozat az implantátumház 
modellje szerint halmozódik fel (pl. SONATA vagy CONCERTO). 

Mindezen eszközök teljes előzményadatait,  valamint a műszaki 

módosításokra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

Az "anya" termék teljes adatkészletét mindig meg 
kell adni, amikor adatokat szolgáltatnak a későbbi 
eszközmódosításokról. 

 

. 

A MED-EL a forgalomba hozatalt követően legalább 20 évig 
nyilvánosan jelentésttesz valamennyi implantátumról. A 
jelentésekben az összes elektródaváltozat az implantátumház 
modellje szerint halmozódik fel (pl. SONATA vagy CONCERTO). 

Mindezen eszközök teljes előzményadatait,  valamint az 

"anyatermék" technikai módosításaira  vonatkozó adatokat  is 

tartalmazunk (pl. a  CONCERTO Pin adatai a CONCERTO adatokban 

szerepelnek). 

Új eszköz akkor tulajdonítható, ha változás történt a 
tokban és/vagy az elektródákban és/vagy az 
elektronikában, és saját CE-jelöléssel látták el. 

 

 

Ez egy jogilag kötelező erejű gyakorlat, amelyet a MED-EL-nek – az 
aktív beültethető orvostechnikai eszközök bármely más gyártójához 
hasonlóan –  teljes mértékben  be kell tartania és be is kell tartania. 

A kumulatív túlélési arányokat fel kell osztani a 
felnőttekre és a gyermekekre vonatkozó adatokra, 
és 95%-os konfidenciaintervallumokat (80% vagy 
90%, ha a populáció 1000 egység alatt van) kell 
megadni. 

 

 

Az egyes implantátummodellek esetében a kumulatív túlélési 
arányra vonatkozó adatokat korcsoportok szerint rétegezzük felnőtt 
és gyermekek (18 évnél fiatalabb) adatokra, 95%-os 
konfidenciaintervallummal. 

Az eszköz túlélési ideje a seb intraoperatív 
lezárásával kezdődik. 

 

Minden eszközt beültetettnek tekintenek,  amint a sebet lezárták. 

 

 
1 O'Donoghue, 2005 


