
Neuroforma stosowana jest przy zaburzeniach integracji sensomotorycznej, chorobach
neurodegeneracyjnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, udarach, urazach
mózgu, trudnościach szkolnych, dysleksji oraz w profilaktyce osób w podeszłym wieku.
System idealnie sprawdzi się również o osób, które pragną poprawić swoje wyniki
w dziedzinach wymagających koncentracji.

To produkt medyczny, który został opracowany w oparciu 
o wyniki niezależnych badań w dziedzinie neurorehabilitacji. 
W Neuroformie wykorzystano technologię wirtualnej
rzeczywistości, czujniki ruchu do rejestracji ruchów w 2D.

Program jak najbardziej jest godny polecenia, jako przyjemne wsparcie rehabilitacji
ruchowej i poznawczej. W przystępny sposób pacjenta odzyskuje utracone funkcje,a
uzyskane efekty cieszą i motywują do dalszego działania.
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NEUROFORMA START

Korzystając z Neuroformy, pacjent stoi lub siedzi
naprzeciwko ekranu. Widzi na nim swoje lustrzane odbicie,
wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty. Zadaniem
pacjenta jest kierowanie swoim odbiciem w taki sposób, by
złapać, przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty. 
Badania potwierdzają skuteczność Neuroformy 
w rehabilitacji.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
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BAZA ĆWICZEŃ
System zawiera bogatą ofertę różnorodnych ćwiczeń, co umożliwia terapeucie pracę zarówno
z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

PROSTOTA I INTUICYJNOŚĆ
System Neuroforma jest łatwy w obsłudze, zawiera przejrzyste menu oraz bazę danych
pacjentów wraz z wynikami oraz rezultatami sesji, co umożliwia terapeucie śledzenie
postępów pacjenta.



INFORMACJA ZWROTNA
Użytkownik otrzymuje w trakcie ćwiczeń informację zwrotną o poprawności wykonania
zadania, co umożliwia mu korektę postawy ciała zarówno przed ćwiczeniami jak i w trakcie.

PARADYGMAT PODWÓJNEGO ZADANIA
Część ćwiczeń angażuje bardziej funkcje poznawcze, a inne zadania – funkcje ruchowe.

EFEKTY
Ćwiczenia usprawniają precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, ruchomość
stawów siłę i wytrzymałość mięśni, jak również procesy spostrzegania, podejmowania
decyzji, uwagę  i pamięć.

Komputerowe aplikacje są bardzo pozytywnie odbierane przez naszych
najmłodszych pacjentów, motywują je do ćwiczeń i sprawiają, że usprawnienie staje
się zabawą, a tym samym są bardziej efektywne.
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KORZYŚCI DLA PACJENTÓW I TERAPEUTÓW
wirtualna wizualizacja pozwala na dokładne
odwzorowanie i zwiększenie poziomu świadomości
wykonywanych ruchów
lepsze rezultaty terapeutyczne przez wzbogacenie
formy terapii
atrakcyjna, wygodna forma terapii połączona z zabawą
większe zadowolenie i zaangażowanie pacjentów  
wielopoziomowy rozwój lub kompensacja deficytów
pacjenta
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