
 

 

 

 
 

W świecie Biofeedbacku 

i monitoringu fizjologicznego 

jest tylko jeden system, 

który istotnie się wyróżnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOFEEDBACK W: 
• terapii 

• rehabilitacji 

• edukacji 

• sporcie 

• biznesie 

• badaniach naukowych 



O metodzie biofeedback 
 

Co to jest EEG Biofeedback? 

Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. Dzięki 

tej metodzie trenującemu dostarczane są informacje zwrotne 

o jego stanie fizjologicznym. 

 
Różne odmiany biofeedbacku 

• EEG Biofeedback – najczęściej stosowany, dzięki niemu pa- 

cjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wy- 

twarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej 

i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest 

przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną 

(wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu 

zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany. Pozwa- 

la to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfiko- 

wać jego pracę, aby funkcjonował efektywniej; 

• RSA – zmienność rytmu serca; 

• EMG – napięcie mięśniowe; 

• SC – przewodność skóry; 

• biofeedback oddechowy; 

• biofeedback temperaturowy; 

• HEG Biofeedback – mierzący przepływ krwi w mózgu dzięki 

tzw. technologii bliskiej podczerwieni nIR. 

 
Zastosowanie biofeedbacku u dzieci i dorosłych 

• trening w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zabu- 

rzenia lękowe); 

• metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy 

funkcjonowania umysłu; dotyczy to m.in. sportowców 

(np. Adam Małysz), pilotów, menedżerów czy studentów 

przed egzaminami. 

Trening biofeedback 

Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z kom- 

puterem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania 

stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, 

a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezenta- 

cji sygnału (formy feedback): może to być gra, animacja lub 

ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych 

wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych. 

 
Jak długo trwa trening biofeedback? 

Treningi można podzielić na: 

• krótkoterminowe (ok. 10–20 spotkań), które wymagają sys- 

tematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD) 

• długoterminowe (np. epilepsja, afazja – aż 80 sesji). 

Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 

2-3 razy w tygodniu. 

 
Przykładowy zestaw do prowadzenia treningu  
EEG Biofeedback: 

• Koder ProComp z programem sterującym Biograph Infiniti; 

• Urządzenie TT USB – łącznik kodera z komputerem; 

• Czujnik EEG-Z z funkcją pomiaru impedancji; 

• Elektrody w montażu jedno/dwubiegunowym DIN; 

• Zestaw komputerowy lub laptop z monitorem; 

• 90 animacji oraz 120 ekranów treningowych; 

• Pasta klejąco-przewodząca Ten20; 

• Pasta Nuprep oczyszczająca. 

 
Oferowane przez nas systemy do biofeedbacku firmy Thought 

Technology to wyroby medyczne najwyższej jakości potwier- 

dzonej certyfikatami: Certyfikat medyczny CE klasy I, 

Certyfikat jakości ISO 13485:2003. 
 
 

Amerykańska Akademia Pediatrii uznała biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla 

pacjentów z ADHD. 

 

 



Zastosowanie i funkcjonalność Biofeedback 
 

Zastosowanie 

• EEG Biofeedback i Biofeedback z użyciem 2, 5, 8 lub 10 

kanałów do zastosowania w gabinecie, szkole, poradni, w ba- 

daniach naukowych oraz warunkach klinicznych; 

• HEG Biofeedback – technologia bliskiej podczerwieni nIR; po- 

miar przepływu krwi w okolicach przedczołowych; umożliwia 

trening aktywności mózgu (autyzm, zaburzenia 

procesów poznawczych, ADHD); 

• HRV Biofeedback - trening wykorzystujący naturalne 
mechanizmy przywracania równowagi układu nerwowego 
poprzez trening oddechowy; pomocny w terapii zaburzeń 
emocjonalnych, uwolnienia się od napięcia, również jako 
forma profilaktyki zdrowotnej (zapobieganie chorobom 
będących następstwem stresu); 

• Rehabilitacja mięśniowa (Rehab Suite) - precyzyjny 
odczyt zmian napięcia mięśni dostarcza informacji o 
postępie ćwiczeń; dane podawane sekunda po sekundzie 
umożliwiają śledzenie zmian nie tylko po wykonaniu 
ćwiczeń ale też w ich trakcie; 

• Testowanie czasu reakcji i dokładność -  równolegle z 
rejestrowanym EEG i parametrami fizjologicznymi jest 
możliwe wprowadzenie testów ciągłego wykonywania 
(CPT). Test umożliwia zbadanie czasu reakcji na bodźce 
oraz ilość popełnionych błędów. Dane możemy przeglądać 
w zestawieniu z EEG i fizjologią. Zastosowanie w 
badaniach psychologicznych (testowanie uwagi) jak i 
planowaniu treningu u sportowców, w fizjoterapii;  

• Terapia stresu (Stress Control) – program treningowy 
składający się z zestawu ekranów, za pomocą których 
można obserwować, zapisywać i trenować parametry 
przewodności skóry i temperatury obwodowej; gotowe 
skrypty prowadzą terapeutę krok po kroku przez każdą 
procedurę (testowania, relaksacji czy treningu);  

• Trening wolnych potencjałów korowych (SCP) – inne 
podejście do EEG Biofeedback opracowane na 
Uniwersytecie w Tybindze; umożliwia zmianę poziomu 
wybudzenia oraz hamowania kory mózgowej; w trakcie 
wielokrotnych powtórzeń badany uczy się kontrolować 
aktywność mózgu, w celu generalizacji otrzymuje też 
ćwiczenia do domu;  

• mini QEEG – gotowy skrypt diagnostyczny umożliwiający 

pomiar EEG z 9 punktów na głowie, który można wykonać 

w różnych warunkach: oczy otwarte, koncentracja uwagi, 

oczy zamknięte; 

• Inkontynencja – system można zastosować do terapii nie- 

trzymania moczu; 

• Biofeedback z bazą normatywną Z-Score - pozwala na 
zaplanowanie treningu z bazą jako punktem odniesienia; 
Baza pozwala uzyskać informacje o prawidłowości 
odczytów fal alfa, beta, SMR i in. oraz wskaźników takich 
jak koherencja, faza czy asymetria; możliwy trening 
"normalizujący" z Z-Score feedback. 

Wielomodalność 

System umożliwia jednoczesne zastosowanie kilku czujników 

fizjologicznych: HRV/ BVP, oddechowego, EKG, przewodności 

skóry, pomiaru temperatury, mięśniowego SEMG, czasu reakcji, 

czujnika do wolnych potencjałów korowych, czujników do re- 

habilitacji (torsjometr, goniometry). Istnieje możliwość przepro- 

wadzenia szczegółowej diagnozy reakcji na stres. 

Multimedialność 

Materiał terapeutyczny jest nieograniczony. System 

umożliwia korzystanie z dowolnych filmów DVD (opcja 

streaming video np. z Youtube, vimeo), system 

wyposażony jest w kilkadziesiąt animacji, pozwala 

samodzielnie dołączać kolejne 200 animacji, gry typu Flash, 

pliki muzyczne oraz własny materiał terapeutyczny w 

postaci zdjęć, skanów zadań diagnostyczno-treningowych. 
 

Możliwe formy feedbacku: 
Biofeedback z grami BioPlay - stosowany do treningu 
EEG Biofeedback obejmującego naukę samoregulacji i 
kontroli; gry zbudowane są na zasadzie sterowania 
równorzędnego (np.szybkość prowadzonego auta jest 
sterowana mózgiem, a kierunek jazdy – ręcznie za pomocą 
klawiszy strzałek na klawiaturze); 
Biofeedback z interaktywny grami Zukor - tematyczne gry, 
zaprojektowane tak, aby zainteresować szerokie grono ludzi 
w każdym wieku. Wyróżniają się wysoką jakością graficzną 
oraz środowiskiem dostosowanym do potrzeb terapii. 
Przykłady gier do treningów biofeedback: 

Zukor Grind – gra dla miłośników jazdy na deskorolce, możli- 

wy wybór postaci, scenerii jazdy, włączania dodatkowych dys- 

traktorów, zawodników bonusowych; odblokowanie kolejnego 

poziomu gry uzależnione jest od zdobytych punktów; 

Zukor Drive – gra dla miłośników pojazdów, możliwość 

wyboru wielu trybów gry np. pojedynczej, specjalnych 

zawodów z wieloma pojazdami po trasie; pościgu policji.; 

Zukor Air – pilotowanie wybranego obiektu (do wyboru jest 

40 obiektów); każdy przelot jest unikalny (możliwość zmiany 

otoczenia, efektów wizualnych, pory dnia). 

Biofeedback sensoryczny z zabawkami– urozmaicenie 

treningów dla dzieci; wykorzystanie zabawek pozwala na 

prowadzenie treningu w paradygmacie 3D i uruchamianie 

podczas terapii zmysłu dotyku (dodatkowo oprócz wzroku i 

słuchu). Niektóre z propozycji zabawek: “Mały Pingwinek Pik”, 

“Myszka Mickey w samochodzie”, “Minionek Stuart”, 

Lokomotywa Tomek”, “Wibrująca poduszka”. 

   Istotne funkcje systemu biofeedback 
• Developer Tools –poprzez przebudowę ekranu, zarówno 

pacjenta jak i terapeuty, jest możliwość tworzenia 

dedykowanych skryptów terapeutycznych; 

• funkcja automatycznych raportów dla pacjenta, analiza tren- 

dów, korekcja artefaktów; 

• możliwość prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG; 

• możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, 

muzyki, ćwiczeń (formaty DVD, CD, plików AVI Wale, BMP, MP3); 

• możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po 

sesji; 

• możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda 

i Excela oraz do formatu ASCII; 

• korzystanie z wyników pracy innych terapeutów; 

oprogramowanie Biograph Infiniti jest platformą wymiany 

wiedzy między terapeutami na świecie; 

• możliwość jednoczesnej pracy mózgu i ręki: podczas treningu 

pacjent jedną czynność wykonuje za pomocą klawiatury, 

drugą za pomocą mózgu; 

• system pozwala na pracę jednomonitorową (laptop + koder) 

np. w domu u pacjenta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


