
 

 

 
SCP Suite to program zaprojektowany do treningów neurofeedback z wykorzystaniem wolnych 
potencjałów korowych. SCP Suite to program dla osób, które chcą wykonywać treningi SCP  
w praktyce.  
W treningach SCP najważniejszy jest pomiar wywołanego potencjału  z dokładnością do milisekund 
oraz właściwe kontrolowanie artefaktów ocznych. Nasz program to zapewnia. 
 
 

Dla kogo? 

Badania naukowe potwierdzają, że wolicjonalne generowanie wolnych potencjałów  
korowych – zarówno dodatnich jak i ujemnych zmian , może przynieść wymierne korzyści zdrowotne 
dla osób: 

• z ADHD oraz zaburzeniami koncentracji uwagi 
• z padaczką (napadami ogniskowymi) 
• migreną 
• szumami usznymi. 

Zalecane jest również prowadzenie treningów kontroli uwagi dla osób zdrowych.  
 
 
Zalety SCP Suite  
 
Program do obsługi jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Zawiera gotowe protokoły z wyznaczonymi celami 
treningowymi do nauki świadomego generowania zarówno dodatnich jak i ujemnych zmian  
w potencjałach korowych.  
 
 



Korzyści z pracy z programem: 
• zapewnia dokładniejszy pomiary fal mózgowych niż w klasycznym EEG-Biofeedback  
• przebieg treningu jest dostosowywany do terapii konkretnego zaburzenia 
• program wyposażony jest w funkcję usuwania artefaktów ocznych EOG w czasie 

rzeczywistym - artefakty oczne generują zmiany na poziomie potencjału sygnału EEG, co 
wpływa na zafałszowanie wyników treningu 

• program zapewnia wysoką precyzję pomiaru odpowiedzi na bodziec SCP w zapisie EEG 
 

 
 

• ”próby transferowe” - metoda zakłada trening bez feedbacku w domu oraz w gabinecie, co 
uczy strategii generowania SCP w życiu codziennym 

• treningi w domu nie wymagają zakupu specjalistycznego sprzętu 
• istnieje możliwość tworzenia raportów, przejrzystych wykresów trendu po każdym treningu 

dla pacjenta i terapeuty. 

 
 



Opis zestawu 
 
Do treningów SCP należy posiadać: 

1. Program SCP Suite z ekranami do treningów SCP biofeedback 
2. Czujnik EEG-Z3 do zapisu SCP wraz z elektrodami spiekanymi Ag / AgCl,  

Czujnik jest w stanie odbierać bardzo wolne fale EEG- 0,01  Hz 
3. Czujnik EEG-Z z kablem do EMG z elektrodą UniGel, do monitorowania 

artefaktów ocznych 
4. AV Sync  do dostarczania wskazówek słuchowych Bodziec- Reakcja. 

 
Program SCP Suite współpracuje z koderem ProComp 5, ProComp Infiniti i FlexComp.  

 
 
  

Zasada treningów SCP: 

Celem treningowym jest nauczenie pacjenta świadomego generowania zarówno dodatnich jak  
i ujemnych zmian w potencjałach korowych.  
Program wykorzystuje bardzo precyzyjną technologię bodziec-reakcja, która składa się  
z zaprezentowania klientowi krótkiego bodźca audiowizualnego i późniejszej obserwacji sygnału SCP 
występującego w odpowiedzi na bodziec. Ścisłe powiązanie sygnału SCP z wydarzeniem, które je 
wywołało, pozwala na wysoką precyzję pomiaru odpowiedzi. 
Jedyny sposób, aby mieć pewność, że dany bodziec wywołał SCP, to zastosowanie tego bodźca  
w ściśle określonym czasie i sprawdzenie, czy powoduje on pojawienie się odpowiedzi. Wolny 
potencjał korowy jest dodatnią lub ujemną zmianą poziomu wyjściowego EEG, która występuje  
w odpowiedzi na bodziec. Czynnikiem, który wyzwala SCP może być myśl (zdarzenie wygenerowane 
wewnętrznie), lub coś, co dzieje się w środowisku zewnętrznym (zdarzenie wygenerowane 
zewnętrznie).  
 



 
 

Gotowe protokoły w SCP: 

• protokoły są rozbudowane, składają się z kilku faz wykonywanych w gabinecie oraz w domu 
przez klienta; 

• strategia treningu jest zindywidualizowana - klient kreuje unikalną metodę trenowania dla 
siebie, dostosowaną do wieku i potrzeb 

• wskaźniki sukcesu treningu dla klienta  
• w protokołach terapeutycznych opisy celów treningowych 
• treningi w domu uczą klienta stosowania technik aktywacji w życiu codziennym 
• realizacja całego protokołu trwa kilka tygodni, włączając w to przerwy pomiędzy okresami 

treningowymi. 
 
 

 

Rys. Ekran analizy SCP 


