
Posiadacze oprogramowania DeStress Solution mogą skorzystać
z innowacyjnego rozwiązania Synergy Solution, które umożliwia
pomiar i trening z dwoma czujnikami TPS jednocześnie! 
To pierwsze rozwiązanie tego typu w dziedzinie biofeedbacku.
 

Czujnik TPS został zaprojektowany do pomiaru przewodnictwa skóry, zmienności rytmu serca i temperatury,
jednakże dzięki zastosowaniu akcelerometru czujnik wskaże również rytm oddychania.
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Używanie DeStress Solution nie jest skomplikowane oraz nie wymaga od terapeuty dużego doświadczenia 
w prowadzeniu terapii biofeedback i monitorowaniu parametrów fizjologicznych.

DeStress Solution to rozwiązanie dla terapeutów, którzy chcieliby
pomagać klientom radzić sobie ze stresem.
 

DeStress Solution to pierwsze połączenie oprogramowania BioGraph Infiniti z czujnikiem TPS.

Oprogramowanie DeStress Solution umożliwia:
 

KOMPLEKSOWOŚĆ
Oprogramowanie oferuje kompletny zestaw skryptów do oceny stresu, ekranów treningowych pomocnych
w treningu biofeedback i ćwiczeń terapii relaksacyjnej.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

prawidłową ocenę markerów stresu
naukę zarządzania stresem
zwiększanie odporności na stres poprzez samoregulację (biofeedback)

Każdy ekran treningowy zawiera instrukcje PDF ułatwiające prowadzenie terapii.

CZTERY WSKAŹNIKI STRESU

Terapeuta może prowadzić trening z dwoma użytkownikami
jednocześnie z wykorzystaniem sesji: monitorowanie danych, wspólny
trening oraz konkurencyjny trening biofeedback.

TEST REAKCJI NA STRES

Test reakcji na stres obejmuje raport programu Excel z komponentami skierowanymi do terapeuty i klienta.



W treningu pobudzenia istnieje możliwość wyboru prezentacji informacji zwrotnej: od prostego wykresu liniowego,
poprzez animację i tło muzyczne, wideo do możliwości monitorowania i treningu wszystkich mierzonych
parametrów: pobudzenia, temperatury ii zmienności rytmu serca (HRV).

Trening obejmuje naukę zmiany temperatury palców dłoni, z możliwym wyborem kilku rodzajów ekranów
zawierających od prostego wykresu liniowego, animację i tło muzyczne, wideo do możliwości monitorowania i
treningu wszystkich mierzonych parametrów: pobudzenia, temperatury i zmienności rytmu serca (HRV).

Korzystanie z Gier Zukor Feedback możliwe jest jeśli klient posiada jedną z gier Zukor Interactive. Gry Zukor
umożliwiają trening tych samych modalności co inne sesje samoregulacji. 
Gry nie są dołączone do pakietu DeStress i należy je zakupić osobno.

Aby pomóc klientom utrzymać wysoką motywację i zaangażowanie, ekrany samoregulacji zawierają duży
wybór ciekawych animacji i utworów muzycznych. Terapeuta może również skorzystać z narzędzi wideo
Youtube, Vimeo lub z lokalnego folderu plików.
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Nauka kontroli: pobudzenie (poziom aktywacji)

Nauka kontroli: zmienność rytmu serca i oddychanie
Umożliwia ustalenie częstotliwości oddechowej niezbędnej do przeprowadzenia treningu RSA (oddechowej
zmienności rytmu zatokowego).

Nauka kontroli: temperatura

Nauka kontroli: Gry Zukor Feedback

W każdej z powyższych sesji do wyboru jest tryb pracy z 1 lub 2 monitorami, w zależności od tego jakie
informacje chcemy wyświetlać osobie trenującej.

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE
Dla terapeutów, którzy nie wiedzą od czego zacząć, jeśli chodzi o nauczanie strategii radzenia sobie ze stresem,
ćwiczenia relaksacyjne automatyzują umiejętności obniżania napięcia związanego ze stresem. Dwie dostępne
sesje trwają 13-14 minut.

Relaksacja wspomagana

To ćwiczenie wykorzystuje nagranie dźwiękowe z udziałem terapeuty prowadzącego klienta przez świadome
rozluźnianie każdego mięśnia w ciele - od mięśni głowy do palców stóp. Sesja składa się z 3 etapów: 
 

Tempo oddychania
To ćwiczenie wykorzystuje stymulator oddechu, działający tak, aby stopniowo spowalniać tempo oddychania 
z 9 oddechów/minutę do 6 oddechów/minutę.

indukcja podczas której terapeuta prowadzi osobę do stanu coraz głębszego relaksu
integracja podczas której klient pozostaje w ciszy, nie otrzymując instrukcji, aby czerpać przyjemność z relaksu
wybudzanie podczas którego terapeuta przywraca klienta do stanu pełnej świadomości za pomocą
pozytywnych afirmacji.
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Samoregulacja uczy zdolności do uświadomienia sobie negatywnych reakcji fizjologicznych i dobrowolnego
przejścia do bardziej pożądanej reakcji. DeStress Solution zawiera 4 sesje umożliwiające praktykę samoregulacji.

KONTROLA NAUKI Z SESJAMI BIOFEEDBACK


