
trening funkcji podstawowych za pomocą 8 gier treningowych
przenośne urządzenie przypominają wyglądem zabawkę
prostota obsługi
instrukcja dla rodzica i dziecka w formie książeczki.

 
Audio-Trainer 3000 ma opcję uruchomienia dodatkowej funkcji rozumienia mowy w obecności
sygnału zagłuszającego (szumy i głosy).

zaburzeniem przetwarzania słuchowego
trudnościami w zakresie poprawnego czytania, pisania
dysleksją,
afazją
zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji
wzrokowo-ruchowej
z wadami słuchu, hiperakuzją lub hipoakuzją.
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TRENING SŁUCHOWY METODĄ WARNKEGO
Trening słuchowy metodą Warnkego przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych z:

BRAIN-BOY UNIVERSAL i AUDIO-TRAINER 3000
Profesjonalne narzędzia treningowe wykorzystywane w metodzie Warnkego, umożliwiające
poprawę i automatyzację funkcji podstawowych, odpowiedzialnych za centralne przetwarzanie
słuchowe oraz niezbędnych do opanowania nauki czytania, pisania. 

Przygotuj program treningowy dla klienta (poziom ćwiczeń, podpowiedzi).

Klient wykonuje zadania przez ok. 20 min. dziennie i wypełnia kartę wyników.

Konsultuj uzyskane wyniki telefonicznie lub poprzez Skype. Modyfikuj zalecenia.

Od wielu lat wypożyczamy urządzenia  do treningu słuchowego naszym pacjentom do domu,
co pozwala na uzyskanie szybkich efektów terapii. Tomasz Koptaś, Centrum Biomed

TELEMEDYCYNA
JAK ZDALNIE PROWADZIĆ TERAPIĘ DLA PACJENTA

NARZĘDZIA I MOŻLIWOŚCI

Możliwości narzędzi:

Wypożyczaj klientom Brain-Boy Universal lub Audio-Trainer 300 
i prowadź terapię zdalnie



Program Neuroforma wykorzystywany jest do treningu funkcji poznawczych i ruchowych
u dzieci i dorosłych z:
 
 
 

NEUROFORMA START
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.

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH I RUCHOWYCH

zaburzeniami integracji sensomotorycznej
chorobami neurodegeneracyjnymi ośrodkowego i obwodowego
układu nerwowego
udarami, urazami mózgu
trudnościami szkolnymi
dysleksją
chęcią poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji

System sprawdzi się również w profilaktyce osób w podeszłym wieku.
 

BAZA ĆWICZEŃ

LICENCJA HOME DLA PACJENTÓW

Udostępniaj i zarządzaj terapią pacjenta online

Twórz spersonalizowane domowe programy treningowe dla klientów, dobierając:
rodzaj ćwiczeń, zakres ruchów, poziom trudności do pacjenta.

 
Udostępnij klientowi zdalnie Neuroformę na dowolną liczbę dni i przesyłaj
wytyczne dotyczące treningów

Monitoruj efektywność treningów domowych pacjenta z domu.
Modyfikuj plan treningowy w dowolnym momencie!

INFORMACJA ZWROTNA

Dostęp do 23 ćwiczeń poznawczych i ruchowych.
Ćwiczenia z różnymi poziomami trudności.

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

Skorzystaj z 10 darmowych dni próbnych
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Mobilny, prosty w użyciu czujnik eVu TPS umożliwia 
pomiar 4 parametrów fizjologicznych:
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BIOFEEDBACK HOME 

Badania i treningi prowadzone są z wykorzystaniem
oprogramowania komputerowego DeStress Solution.

Zestaw BIOFEEDBACK HOME może być wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych.
Pozwala na lepsze opanowanie umiejętności samoregulacji i kontroli stresu użytkowników.

przewodnictwo skóry
zmienność rytmu serca
temperatura
rytm oddychania.

skrypt diagnozy reakcji na stres + raport do oceny stresu
skypt hrv 
gotowe ekrany pomocne w treningu biofeedback,
treningach relaksacji.

DeStress Solution zawiera:

Przeprowadź zdalnie sesje diagnostyczną (test reakcji na stres) z klientem
z wykorzystaniem oprogramowania DeStress Solution.

Wypożyczaj klientom czujnik eVu TPS i prowadź terapię online

Przygotuj plan treningowy dla klienta.

Kontroluj parametry klienta zdalnie. 
Modyfikuj plan treningowy w dowolnym momencie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM BIOMED
Agnieszka Wójcik         
tel. 669 234 537    e-mail: a.wojcik@biomed.org.pl
Katarzyna Chociaj         
tel. 697 008 060    e-mail: k.chociaj@biomed.org.pl
Jakub Prockiw                
tel. 510 850 152    e-mail: j.prockiw@biomed.org.pl

z czujnikiem eVu TPS

Elementy zestawu BIOFEEDBACK HOME pozwalają na kompleksową pracę z pacjentem.

Klient może skorzystać z bezpłatnej aplikacji eVu Senz.

CZUJNIK eVu TPS

DeStress Solution


