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Biofeedback 

 
Specjalistyczny system wspomagający terapię 
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Szanowni Państwo, 
 
w odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawiam naszą ofertę 
sprzedaży urządzenia i oprogramowania do prowadzenia terapii EEG 
Biofeedback. 
 
Oferta składa się z 2 części: 

• opisu poszczególnych elementów oferowanego zestawu, 
• oferty cenowej elementów niezbędnych i opcjonalnych. 

 

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kilka cech wyróżniających naszą 
ofertę: 

Oferowane przez nas zestawy są kompletne, zawierają wszystkie 
elementy (poza zestawem komputerowym), niezbędne do rozpoczęcia 
treningów Biofeedback.  

Podstawą zestawu jest nowoczesne, bezprzewodowe, pięciokanałowe 
urządzenie do pomiarów fizjologicznych Neurobit Optima Plus. 
Urządzenie jest proste w obsłudze i gwarantuje wysoką jakość sygnału. 

W ramach zestawu otrzymacie Państwo ponad 300 protokołów 
Biofeedback stosowanych z powodzeniem w treningach dzieci 
z trudnościami w nauce, z deficytem uwagi, ADD, ADHD, OCD, spektrum 
ASD, z zaburzeniami emocjonalnymi (wycofanie, nieśmiałość, labilność) 
i zaburzeniami zachowania (zachowania opozycyjno-buntownicze). 

Nasze protokoły terapeutyczne pozwalają na prowadzenie treningów 
wielomodalnych, tzn. łączenie w ramach jednej sesji metody EEG 
Biofeedback z GSR lub HRV Biofeedback.  Treningi wielomodalne są 
szczególnie skuteczne przy zaburzeniach emocjonalnych i dysfunkcjach 
związanych z nadaktywnością układu współczulnego (BusyBrain, 
chroniczny stres). 
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Oferujemy Państwu unikalny moduł do diagnostyki QEEG, który analizuje 
kilkaset parametrów aktywności mózgu i na podstawie takiej analizy 
przygotowuje listę rekomendowanych protokołów terapeutycznych. 

Procedury treningowe „krok-po-kroku” to opracowane z myślą o 
początkujących terapeutach programy komputerowe, które prowadzą 
terapeutę podczas sesji Biofeedback. Stosowanie procedur gwarantuje 
poprawność przebiegu sesji. 

Testy neuropsychologiczne ułatwiają ocenę postępów treningów EEG 
Biofeedback. Testy należy przeprowadzić na początku i pod koniec terapii, 
porównując uzyskane wyniki. Funkcje mózgu oceniane w ramach testów 
to funkcje wykonawcze: hamowanie (samokontrola, elastyczność 
poznawcza, pamięć operacyjna oraz szybkość przetwarzania. 

Nasza oferta również obejmuje pełny cykl szkoleń dla przyszłych 
terapeutów. Cykl szkoleniowy obejmuje trzydniowe szkolenia 
podstawowe, dwudniowe szkolenia II stopnia i warsztaty specjalistyczne 
(III stopnia).  

Oferowane przez nas urządzenia i oprogramowanie objęte są 3 letnią 
gwarancją polskiego producenta.  

Ponadto, oferujemy Państwu wsparcie techniczne, bezpłatny dostęp do 
aktualizacji zakupionych protokołów treningowych oraz niezmiernie 
ważną dla początkujących terapeutów - superwizję i możliwość 
skonsultowania planów terapeutycznych.  

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub 
mailowy. 

 
Z poważaniem  
Ewa Michałowska 
 

Kontakt: 
Centrum Rozwoju Biofeedback 
bioexplorer@wp.pl 
www.bioexplorer.pl 
tel. 503-180-534  

mailto:bioexplorer@wp.pl
http://www.bioexplorer.pl/
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Gabinet Biofeedback 
Na kompletne wyposażenie gabinetu Biofeedback składa się: 

1. Zestaw Profeedback5 lub Profeedback2 
2. Zestaw komputerowy: 

• Komputer (notebook lub stacjonarny) 
• Dodatkowy monitor lub telewizor dla trenującego (32-42 cal) 
• Kolorowa drukarka do drukowania raportów z sesji treningowych 
• Słuchawki/głośniki do feedbacku akustycznego 

3. Meble: 
• wygodny, stabilny fotel dla trenującego – najlepiej z podnóżkiem 
• biurko i krzesło dla terapeuty 
• statyw lub stolik pod telewizor 
• szafka – pomocnik na akcesoria: elektrody, pasty, gaziki, itp. 

 

 
 
Niniejsza oferta obejmuje sprzęt, oprogramowanie i niezbędne akcesoria do 
prowadzenia treningów biofeedback (zestawy: Profeedback5 lub Profeedback2).  
Zestaw komputerowy, telewizor i meble są opcjonalne.   
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 Zestaw ProFeedback 5 
Zestaw ProFeedback-5 to najbogatszy funkcjonalnie i zapewniający najwięcej 
możliwości terapeutycznych zestaw Biofeedback.  

  ProFeedback 5 umożliwia prowadzenie zaawansowanych 
treningów wielomodalnych i wielokanałowych.   
Zestaw ten wspiera wszystkie najważniejsze metody stosowane 
w terapii Biofeedback. 

 

ProFeedback5 jest w pełni gotowy do diagnostyki i prowadzenia treningu 
dorosłych i dzieci z trudnościami w nauce, z deficytem uwagi, ADD, ADHD, OCD, 
spektrum ASD, z zaburzeniami emocjonalnymi (wycofanie, nieśmiałość, 
labilność) i zaburzeniami zachowania (nadaktywność, zachowania opozycyjno-
buntownicze) oraz dysfunkcjami związanymi z nadaktywnością układu 
współczulnego (BusyBrain, lęk uogólniony, chroniczny stres). 

 

 

Zestaw Profeedback5 składa się z:  

 pięciokanałowego urządzenia Neurobit Optima 4Plus BT,  
 rozbudowanego pakietu wielomodalnych protokołów treningowych 
 programu do pełnej diagnostyki QEEG i planowania terapii 
 programu BioExplorer do przetwarzania sygnałów fizjologicznych 
 pakietu raportów z sesji terapeutycznych 
 3000 plansz treningowych (VideoPuzzle, gry i wykresy). 
 kompletu elektrod EEG, sensorów GSR, RESP i HRV, oraz past: klejącej i ścierającej. 

W kolejnych rozdziałach opisane zostały poszczególne elementy zestawu. 
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Urządzenie Neurobit Optima Plus 

Neurobit Optima to wysokiej jakości urządzenie do pomiaru sygnałów 
fizjologicznych. Najważniejsze cechy urządzenia: 

Pięć kanałów pomiarowych 
4 szybkie kanały do Neurofeedbacku (EEG Biofeedback) plus dodatkowy cyfrowy port dla 
dodatkowych pomiarów HEG, BVP. Możesz podłączyć aż 4 elektrody aktywne i stosować 
zaawansowane protokoły synchronizacji lub koherencji między półkulowej. 

Pełne spektrum modalności 
Urządzenie wspiera Biofeedback peryferyjny: oddychanie (RSP), przewodność skóry 
(GSR), temperatura (TMP), napięcia mięśniowe (EMG), zmienność rytmu zatokowego 
(HRV) oraz hemoencefalografia (nIR i pIR HEG) i fotopleryzmografia (BVP).  
 

 

Wysoka jakość sygnału 
Nowoczesna technologia zapewnia doskonałą jakość 
sygnału (tolerancja błędu do 1 %), Optima posiada 
wbudowany filtr artefaktów sieciowych oraz 
wbudowany test impedancji elektrod. 

Elastyczność 
Dowolnie konfiguruj przeznaczenie każdego kanału i 
stosuj najskuteczniejsze protokoły łączące 
Neurofeedback i Biofeedback. 

Bezprzewodowa łączność 
Zapomnij o przewodach, Optima połączona jest z 
komputerem za pomocą BlueTooth.  
 

Pełne bezpieczeństwo 
Całkowita izolacja galwaniczna ciała osoby badanej. Zasilanie bateryjne. Zgodność z 
normą EN 60601-1 medyczne urządzenia elektryczne. 

Doskonałe parametry techniczne 
 możliwość połączenia czepka EEG 
 wyjściowa dokładność pomiarów napięcia: 1% 
 opcja aktywnego ekranowania kabli pomiarowych redukująca artefakty ruchowe. 

Gwarancja i serwis 
36 miesięczna gwarancja polskiego producenta. Znak CE. 
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Protokoły treningowe 
Protokoły treningowe to specjalnie przygotowane szablony sesji 
terapeutycznych i treningowych.  

Podstawowe i zaawansowane protokoły EEG Biofeedback 
Otrzymasz 320 gotowych do użycia protokołów (skryptów) terapeutycznych. Protokoły 
amplitudowe, wskaźnikowe, Alpha/Theta, koherencyjne, AlphaUp, Squash, 
Synchronizacji Alpha i Gamma oraz wiele innych. 

Protokoły wielomodalne - protokoły do zadań specjalnych 
Szczególnie skuteczne protokoły wielomodalne pozwalają na jednoczesną autoregulację 
różnych parametrów fizjologicznych organizmu: EEG (aktywność mózgu), GSR 
(przewodność skóry), HRV (zmienność rytmu serca), RSP (częstość oddychania). 
 

 
 

Zaprojektowany przez terapeutów dla terapeutów 
Skup się na terapii i pracy z pacjentem. Programy „krok–po–kroku” poprowadzą Cię przez 
meandry doboru protokołów, filtracji pasm, ustawień progowych i podłączania elektrod. 

Zaawansowane opcje kontroli sesji 
Jednym kliknięciem ustawiasz automatyczny tryb treningu. Możesz również manualnie 
sterować trudnością treningu przesuwając progi treningowe. 

Bogata audiowizualna prezentacja sprzężenia zwrotnego 
Do dyspozycji masz szerokie spektrum sposobów podawania informacji zwrotnej: 
dowolne filmy, rozmaite wykresy, gry biofeedback, DVD, VideoPuzzle oraz niezbędny w 
treningach przy oczach zamkniętych tylko feedback akustyczny: mp3, CD, MIDI. 

Intuicyjne, przejrzyste ekrany 
Nie ma tu nic zbytecznego i nie brakuje tez niczego co jest Ci potrzebne przed sesją, w 
trakcie sesji i po sesji. Wszystkie najważniejsze parametry wyświetlane są na ekranie. 
Wszystkie najważniejsze funkcje oprogramowania dostępne na „jedno kliknięcie”. 
Ekrany i instrukcje użytkownika w języku polskim 
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Program do diagnostyki QEEG 
W zestawie jest moduł do wykonania kompleksowej analizy zapisu EEG. 
Pełna 20 punktowa diagnoza QEEG pozwala na zidentyfikowanie 
poważniejszych anomalii w rozkładach przestrzennych zapisu EEG.  

Automatyzacja QEEG  
Program poprowadzi Cię za rękę przy wykonaniu kompletu pomiarów aktywności 
bioelektrycznej mózgu przy oczach zamkniętych, oczach otwartych w stanie spoczynku 
oraz w trakcie rozwiązywania zadań.  
 

 
Automatyczna ocena aktywności mózgu i rekomendacja protokołów terapeutycznych. 

 

Brainmapping - zaawansowana analiza EEG 
Surowy sygnał EEG jest przetwarzany do postaci „map”, reprezentujących rozkłady 
przestrzenne wielu parametrów EEG, między innymi: amplitud poszczególnych rytmów 
EEG, częstotliwości dominujących, koherencji i asymetrii międzypółkulowej. 

Baza normatywna 
Porównaj wyniki analizy z wartościami statystycznymi dla danej grupy wiekowej. 
Odczytaj które parametry znacząco odbiegają od wartości przeciętnych. Program 
podpowie Ci które dysfunkcje lub zaburzenia mogą się z tym wiązać.  

Automatyczna rekomendacja protokołów treningowych 
Dzięki unikalnym, autorskim algorytmom oceny EEG, program rekomenduje najbardziej 
skuteczne protokoły treningowe.  

Optymalny plan treningowy 
Uzyskując tak szczegółowe informacje o pracy mózgu w różnych warunkach możesz 
opracować Indywidualny Plan Treningu Biofeedback.  

  



  

9 
Centrum Rozwoju Biofeedback  

Raportowanie postępów  
Raporty służą do oceny przebiegu sesji. Wyniki z kilkunastu sesji 
przedstawiają tendencje (tzw. krzywą uczenia się), na podstawie których 
można korygować protokoły treningowe. 
 

 
Raporty pozwalające na ocenę przebiegu sesji 

 

Raport z sesji na "jedno kliknięcie" 
Raport po sesji dostępny na "jedno kliknięcie". Oceń efekty treningu, porównaj z sesjami 
poprzednimi. Program na podstawie historii zmian wielu parametrów automatycznie 
wyliczy ocenę sesji. Dla Twojej wygody zastosowaliśmy ocenę przebiegu sesji na 
podstawie analizy trendów poszczególnych parametrów. 

Krzywa uczenia się 
Kontroluj postępy terapii analizując tendencje zmian poszczególnych parametrów. 
Porównaj sesje początkowe i ostatnie. Oceń czy warunkowanie pacjenta następuje 
zgodnie z planem.   

 
Krzywa uczenia się – aplikacja analityczne umożliwiająca monitorowanie postępów terapii 

Ocena skuteczności protokołów i rodzaju feedbacku  
W przyborniku terapeuty znajdziesz pakiet ponad 50 raportów analitycznych. Sprawdź, 
które protokoły są najlepsze dla Twojego pacjenta. Czy wiesz jaki sposób podawania 
informacji zwrotnej jest najskuteczniejszy dla pacjenta: gry czy filmy? A może 
VideoPuzzle?     
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Tryb pracy dla początkujących  
Terapeuta podczas sesji powinien być skupiony na pacjencie, a nie na 
obsłudze programów komputerowych. Dlatego dużą uwagę 
przykładamy do tego, aby nasze programy były jak najbardziej intuicyjne 
i łatwe w obsłudze. 
 
Nasze programy są projektowane przez terapeutów dla terapeutów, zawłaszcza tych 
początkujących. Wsłuchujemy się w ich opinie, uwagi, potrzeby i tak projektujemy 
aplikacje, aby były możliwie przyjazne. 

Procedury krok-po-kroku 
Procedury „krok-po-kroku” to opracowane z myślą o początkujących terapeutach 
programy komputerowe, które prowadzą „za rękę” terapeutę podczas sesji Biofeedback. 
 

 
Aplikacje - procedury dla początkujących 

 
Dla każdego protokołu treningowego przygotowaliśmy specjalne aplikacje (kreatory) 
które podpowiedzą: jakie operacje i w jakiej kolejności należy wykonać aby wszystkie 
niezbędne ustawienia były poprawne. 
Już nie musisz zastanawiać się: Jak zamontować elektrody? Jakie wskazówki przekazać 
trenującego? Czy zmienić ustawienia filtracji pasm trenowanych? Jak dobrać feedback? 
Stosowanie procedur gwarantuje poprawność przebiegu sesji. 

Gotowe konspekty sesji terapeutycznych 
Otrzymasz kilkadziesiąt przykładowych konspektów sesji. Dla różnych grup wiekowych. 
Zanim nauczysz się interpretować wyniki badania QEEG, stosuj gotowe, sprawdzone 
szablony sesji.  

Wszystkie funkcje dostępne „na jedno kliknięcie” 
W trakcie sesji będziesz zmieniał film, puzzle lub grę. Zmieniał trudność treningu, 
włączał/wyłączał tryb automatyczny. Wszystkie najważniejsze funkcje programu są 
zawsze dostępne na pasku menu na górze ekranu dosłownie „na jedno kliknięcie”. 
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Gry Biofeedback 
Gry biofeedback pozwalają na urozmaicenie i ożywienie treningów EEG 
Biofeedback. Gry są niezbędne w treningu młodszych pacjentów. 
 
Zamiast wykresów i mierników, aktywność bioelektryczną mózgu prezentuje się w 
postaci gry. Przebieg gry zależy od parametrów EEG pacjenta. Trenujący „gra” w grę za 
pomocą pracy własnego mózgu, tzn. wpływa na przebieg gry zmieniając charakterystykę 
swoich fal mózgowych.  
 
W trakcie gry trenujący jest nagradzany – zgodnie ze scenariuszem danej gry – wtedy, 
gdy program odnotuje odpowiednią aktywność mózgu w pożądanym paśmie 
częstotliwości. Mózg uczy się w ten sposób promowanej aktywności EEG, a utrwalenie 
pożądanego wzorca następuje w kolejnych sesjach terapeutycznych. 
 
Program BioExplorer współpracuje z wieloma grami różnych producentów. Nasza oferta 
uwzględnia następujące, sprawdzone w praktyce terapeutycznej gry: 

 Proste gry flash: Tama, PacMan, Boxes (w zestawie) 
 Plansze VideoPuzzle (w zestawie) 
 CityTrip  (opcjonalne) 
 Medieval Castle  (opcjonalne) 
 Animacje NeuroGame  (opcjonalne) 

 

 

Tama 
Gra polega na budowaniu miasteczka w pobliżu tamy. 
Jeżeli skoncentrujesz uwagę lub wyciszysz (rośnie Beta 
lub SMR) zaczną budować się domki i rezydencje. A przy 
rozkojarzeniu (rośnie amplituda Theta) lub pobudzeniu 
(rośnie HiBeta) zaczyna padać deszcz, wzrasta poziom 
wody i woda przelewa się przez tamę zalewając 
wybudowane osiedle. 
Skoncentruj się a wyjdzie słońce i budowa miasteczka 
będzie kontynuowana. Gra trwa ok 10-15 minut. 

 

PacMan  
Któż nie zna starego, dobrego Pacmana. Gra bardzo 
prosta, do której zawsze się wraca. Sterujesz żółtym 
ludzikiem, który chodzi po labiryncie i zjada pożywne 
owoce. W wersji biofeedback'owej za każdą sekundę 
sukcesu przesuniesz Pacmana do kolejnego punktu. Im 
szybciej uda Ci się przejść labirynt tym lepiej. 
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CityTrip 
Gry samochodowe należące do czołówki gier biofeedback: doskonała 
grafika, rewelacyjna muzyka w tle, wielokrotne wzmacnianie 
warunkowania. 
 
Cel gry jest oczywisty: jak najszybciej przejechać zaplanowaną trasę. Jednak nie jest to 
proste zadanie jak się wydaje. Prędkość pojazdu zależy od Twojej uważności. Im będziesz 
bardziej uważny, skoncentrowany i spokojny, tym szybciej pokonasz trasę.  

Jeśli zacznie pada deszcz to znak, że należy zachować spokój i wyciszyć emocje. Jeżeli 
pojawi się mgła, to znaczy, że powinieneś być bardziej uważny i skoncentrowany na tym 
co się dzieje na ekranie. 

Czekają na Ciebie do wyboru:  

 kultowy Chevrolet,  
 radiowóz policyjny,  
 ambulans,  
 lanserski cabriolet,  
 czarny Hummer,  
 żółta taksówka. 

 

  

  
 

W grach zastosowano mechanizm potrójnego wzmocnienia warunkowania. Lektor w 
czasie rzeczywistym nagradza szczególne osiągnięcia trenującego. Na najlepszych 
graczy czeka nagroda: wysokie miejsce na liście TOP 10 – najszybszych (czyli najbardziej 
uważnych) rajdowców miesiąca. 

Gra jest sterowana wyłącznie parametrami EEG.  
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MedievalCastle 
Średniowieczny zamek, misje do wykonania, lubiani bohaterowie, 
niesamowita oprawa audiowizualna, lektor nagradzający na bieżąco 
osiągnięcia trenującego, to stawia MedievalCastle pośród najlepszych gier 
biofeedback na rynku.  
 
Oto Twoja szansa na zmianę historii. Wystarczy wcielić się w jednego z sześciu 
bohaterów i szybko wykonać zadanie. Utrzymanie skupionej uwagi i wyciszone emocje, 
będą Ci sprzyjać. 

Celem gry jest przejście przez zaplanowaną trasę i zebranie wszystkich poszukiwanych 
przedmiotów lub osób. Szybkość poruszania się postaci zależy od uważności 
trenującego.  

Gra jest sterowana wyłącznie parametrami EEG. 

 

Królu Arturze, 
o świcie przybył posłaniec z południowych 
stron i przyniósł nam złe wieści. Królestwo 
znalazło się w niebezpieczeństwie, wrogie 
wojska zbliżają się do granicy. Czas 
mobilizować rycerstwo i rozpocząć 
przygotowania do obrony. Zbierz 
najwierniejszych dowódców i zwołaj wojenną 
naradę. Spiesz się, czasu pozostało niewiele.  

 

Dzielny Godfrydzie, 
uwolnij zamkniętą w zamkowej baszcie 
księżniczkę Hildegardę. Drzwi do jej komnaty 
chroni specjalny szyfr. Aby go złamać musisz 
odszukać potrzebne do złamania szyfru 
przedmioty: złoty klucz, żywy szmaragd, 
wieczna pochodnia, perłowy naszyjnik. Dobry 
karczmarz rozstawił wczesnym rankiem 
drogowskazy, które pomogą Ci odszukać owe 
przedmioty.  

 

Dobroduszny Kopciuszku,  
Książe Ferdynand II wydaje dziś wielki bal. 
Macocha i przyrodnie siostry już pojechały. 
Chciałabyś pojechać, ale nie masz ani 
odpowiedniej sukni, ani ekwipażu. Dobra 
wróżka wyczarowała dla Ciebie olśniewającą 
kolię, który po założeniu odmieni Twój los. 
Niestety, przerwał się łańcuszek i szlachetne 
kamyki rozsypały się po całym zamku. 
Odszukaj je czym prędzej i załóż zaczarowaną 
kolię. 
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Zacna Melisso,  
szczęśliwie zesłał nam cię los. Pilnie 
potrzebujemy panaceum, które uwolni nas od 
dolegliwości wszelakich i wzmocni nasze 
oręża. A tylko druidki - leśne rusałki znają 
prawdziwy przepis na magiczną miksturę. 
Odszukaj na Podzamczu niezbędne zioła i 
przygotuj nam cudowny eliksir. 

 

Odważny Robinie,  
Ryszard Lwie Serce i jego brat zostali 
uwięzieni, a chciwość i żądza bogactwa księcia 
Jana sięgnęły zenitu! Cała nadzieja w Tobie 
mistrzu kamuflażu i podstępu. Ponownie stań 
na czele wesołej kompanii i rzuć wyzwanie 
Szeryfowi z Nottingham. Przejdź dzisiaj po 
zamku i zjednaj sobie zamożnych i poczciwych 
mieszczan. Bądź dzielny! 

 

Mistrzu Merlinie,  
Wieść gminna niesie, że w jednej z tysiąca 
zamkowych komnat ukryty został skarb 
Templariuszy. Wrota do tej komnaty otworzyć 
może tylko ten, kto zna czar otwierający 
wszystkie drzwi. Zaklęcie zapisane jest w 
mądrych księgach ukrytych w zamkowych 
zakamarkach. Odszukaj owe księgi, odczytaj 
zaklęcie i odkryj ten skarb dla dobra 
wspólnego. 

 

W grze zastosowano mechanizm potrójnego wzmocnienia warunkowania. Wzmocnienie 
warunkowania to „tryb turbo” w treningu Biofeedback. Lektor w czasie rzeczywistym 
nagradza szczególne osiągnięcia trenującego udzielając pochwał. Po drodze zbierasz 
również punkty. Im szybciej przejdziesz obok zdobywanych przedmiotów lub osób, tym 
więcej tych punktów zdobędziesz.  

Na najlepszych graczy czeka nagroda: wysokie miejsce na liście TOP 10 - najbardziej 
uważnych graczy miesiąca. 

Utrzymanie spokojnej uwagi przez kilka minut nie jest tak łatwe jak się wydaje. Gra jest 
przeznaczona nie tylko dla najmłodszych. 
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Animacje NeuroGame 
Pakiet 56 animacji przeznaczonych dla młodszych dzieci w treningach 
wyciszających SMR lub Squash. Animacje mają bardzo czytelny feedback 
i atrakcyjną szatę graficzną. 
 
Trenujący steruje pozycją i prędkością ruchu obiektu (np. samolot, rakieta, balon, łódź 
podwodna) lub postaci (np. motyl, wróżka, św. Mikołaj, nurek, astronauta).  
Im wyżej i szybciej porusza się obiekt, tym lepiej.  
 

 
 
Dodatkowo amplituda tłumionych fal wolnych (Theta) steruje przesłoną obrazu a 
amplituda fal szybkich (HiBeta) nasyceniem kolorów tła.  

Do wyboru kilkadziesiąt bajecznie kolorowych światów: 
 

 
 

Zobacz animacje NeuroGames na żywo.  

https://www.youtube.com/watch?v=dHvrUGuN-oM
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VideoPuzzle 
VideoPuzzle sprawdzają się przy treningach dzieci z deficytem uwagi i 
nadpobudliwością psychoruchową. 
 
Zadanie trenującego polega na układaniu puzzli z losowo wybieranymi obrazkami. Po 
każdej sekundzie sukcesu, tj. spełnienia przez trenującego warunków treningu, odsłania 
się kolejny fragment obrazka.  
Im bardziej trenujący będzie skupiony i spokojny, tym szybciej ułoży się obrazek.  
 

 
Zobacz VideoPuzzle na żywo 

3000 obrazków do ułożenia 
VideoPuzzle zawierają ponad 3000 obrazków pogrupowanych w kilkadziesiąt grup 
tematycznych: zwierzęta, postacie z bajek, krajobrazy, kwiaty, ogrody, samochody, 
akwarele, ludzie różnych kultur, statki i żaglowce, itd. 

Przygotuj wyjątkowe Videopuzzle 
Zrób niespodziankę małym pacjentom. Poproś rodziców, aby przesłali zdjęcia z wakacji 
lub rodzinnej imprezy i przygotuj wyjątkowe videopuzzle dla pacjenta. Zobaczysz jak 
chętnie będzie ćwiczył i skupiał uwagę układając znane mu obrazy.  
Szczególnie polecamy takie dedykowane videopuzzle dla dzieci ze spektrum ASD lub 
dzieci niżej funkcjonujących. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UhRVMjeDTRQ
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Zabawki interaktywne 

Feedback haptyczny 
Feedback haptyczny (dotykowy) to trzeci – obok wzrokowego i słuchowego – sposób 
podawania informacji zwrotnej o parametrach EEG. Drgania emitowane przez zabawkę 
są bardzo przyjemne w odbiorze („mruczenie”). 
 
Kotek „mruczy” wtedy, gdy pacjent spełnia warunki progowe treningu (np. jest spokojny 
i uważny) lub wtedy, gdy obniża poziom pobudzenia kory mierzony amplitudą HiBety 
(np. reakcja relaksacyjna).  
Zabawki interaktywne są ciekawym urozmaiceniem treningów neurofeedback.  
Zabawki mogą być używanie równolegle do treningów z feedbackiem wizualnych, np. 
przesłaniania obrazu z bajkami odtwarzanymi z serwisów typu youtube lub płyt DVD 
odtwarzanych w komputerze. 
 

 

 
Wybierz trzy zabawki 
W komplecie są trzy zabawki o wymiarach ok 40-45cm i wysokiej jakości przetwornik 
JBL. Do wyboru: miś, owieczka, baranek, kotek, ryś, piesek, koziołek itp. w różnych 
kolorach.  
Zabawki są bardzo przyjemne w dotyku i posiadają certyfikaty potwierdzające 
bezpieczeństwo użytkowania. 

Bluetooth 
Zabawki łączą się bezprzewodowo z komputerem i są zintegrowane z 
oprogramowaniem do prowadzenia sesji terapeutycznych.  
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Czepek MultiCap CUP 
Czepki MultiCap to elastyczne czepki materiałowe, na których wstępnie zostały 
rozmieszczone punktu montażu elektrod zgodnie z międzynarodowym standardem 10-
20. Czepki MultiCap CUP można używać ze standardowymi elektrodami miseczkowymi 
10mm.  
Czepek MultiCap CUP może być zakupiony jako pojedynczy czepek albo jako kompletny 
system montażu łącznie z 20 uchwytami, żelem NeuroGel. 

 
 

Czepki występują w różnych rozmiarach. Najbardziej uniwersalnym rozmiarem jest L. 
 

Rozmiar XL 60-66 cm 
Rozmiar L 54-60 cm 
Rozmiar M 48-54 cm 

 

                     
                     
            

               
      
                  
             

               
            
                

           
              
              

                   
                  

       

                  
         

             
                

                    
                
                     
              



  

19 
Centrum Rozwoju Biofeedback  

Testy neuropsychologiczne 
Testy neuropsychologiczne ułatwiają ocenę postępów treningów EEG Biofeedback. Testy 
należy przeprowadzić na początku i pod koniec terapii, porównując uzyskane wyniki.  

Funkcje wykonawcze  
Funkcje mózgu oceniane w ramach testów to funkcje wykonawcze:  

• Hamowanie umożliwia utrzymanie uwagi na zadaniu, mimo rozpraszających 
bodźców, wiąże się z umiejętnością samokontroli. Pozwala się zatrzymać i 
pomyśleć, zamiast działać pod wpływem impulsu. Umożliwia koncentrację, 
utrzymanie uwagi oraz ustalanie priorytetów działań.  

• Elastyczność poznawcza to umiejętność świadomego przerzucania swojej uwagi 
pomiędzy poszczególne zadania. Umożliwia skierowanie uwagi na bodźce istotne 
i ignorowanie bodźców nieistotnych, dzięki czemu człowiek może dostosować się 
do zmieniającej się sytuacji.  

• Pamięć operacyjna umożliwia „podręczne” przechowywanie i przetwarzanie 
informacji.  

• Szybkość przetwarzania - czas odbioru, przetwarzania (zrozumienia) i odpowiedzi 
na otrzymywane informacje. Im wyższa szybkość przetwarzania, tym bardziej 
efektywny jest proces myślenia i uczenia się. 

Bateria testów 
Bateria testów składa się z 12 niezależnych testów: 

 Test Czujności - test poziomu pobudzenia i utrzymania koncentracji uwagi 
 Test Systemów Uwagowych - test sieci wzbudzeniowej, uwagi orientacyjnej i 

hamowania reakcji impulsywnych. 
 Test Kontroli Impulsywności - test hamowania reakcji spontanicznych i utrzymania 

ciągłości uwagi 
 Test Kolorów BST - test hamowania reakcji spontanicznych i utrzymania ciągłości 

uwagi dla młodszych dzieci. 
 Test Pamięci Wzrokowo-Przestrzennej - pomiar rozpiętości pamięci wzrokowo-

przestrzennej. 
 Test Pamięci Wzrokowej – ocena krótkotrwałej pamięć wzrokowo-przestrzennej 

i przetwarzania wzrokowego. 
 Test Pamięci Literowej – ocena pamięci literowej i szybkości uczenia się 
 Testu Sortowania Kart - test giętkości poznawczej i hamowania reakcji 

impulsywnych 
 Test Zmiany Reguł - test elastyczności poznawczej i koncentracji uwagi na 

materiale wzrokowo-przestrzennym 
 Test Łączenia Punktów - test służy do pomiaru sprawności pamięci operacyjnej i 

elastyczności poznawczej 
 Test Wieży Londyńskiej – ocena sprawności rozwiązywania problemów i pamięci 

operacyjnej 
 Test Porównywania Wzorów - test szybkości przetwarzania wzrokowego i trafności 

szacowania. 
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Cena zestawu ProFeedback5 
Oferta cenowa jest ważna do 30 października 2021 
 

Lp. Zestaw ProFeedback5 Cena 
brutto 

1. Pięciokanałowe urządzenie Neurobit Optima NO+4BT 
(Gwarancja 36 miesięcy) 

4 590 zł 

2. Oprogramowania BioExplorer z kluczem HASP 1 900 zł 

3. Oprogramowanie ProFeedback: 
 320 protokołów treningowych (skryptów) 
 Pakiet procedur treningowych „krok-po-kroku” 
 Pakiet szablonów raportów z sesji terapeutycznych 
 VideoPuzzle (3000 plansz) i filmy 
 Gry flash: PacMan, Boxes i Tama 

2 850 zł 

4. Program do QEEG z wbudowaną bazą normatywną. 1 500 zł 

5. Akcesoria Biofeedback EEG: 
 5 elektrod miseczkowych Ag/AgCl 
 2 elektrody z klipsami usznymi Ag/AgCl 
 pasta przewodząco-klejąca ac cream 250g 
 pasta ścierająca everi 160g 
 adapter Bluetooth 

650 zł 

Razem 11 490 zł 

Opcje: 
6. Akcesoria do Biofeedbacku peryferyjnego 

 5 przewodów z wtykami TP 1.5mm i zatrzaskami 
 3 elektrody GSR 
 elektrody samoprzylepne 100 szt. do HRV/EMG 
 czujnik temperatury do Biofeedback RSP/TEMP 

550 zł 

7. Pakiet 6 gier CityTrip albo 6 gier MedievalKingdom  730 zł 
8. Pakiet 56 animacji flash NeuroGames dla młodszych dzieci  1 250 zł 
9. Testy neuropsychologiczne (bateria 12 testów komputerowych 

sprawdzających funkcje wykonawcze: hamowanie, pamięć operacyjną, 
giętkość poznawczą).  

1 250 zł 

10. Czepek EEG w rozmiarze: L albo M wraz z 20 uchwytami na elektrody i 
żelem 

700 zł 

11. Feedback haptyczny (dotykowy) - komplet 3 zabawek wraz z 
przetwornikiem JBL i oprogramowaniem „Mruczek eSeMeRek” 

750 zł 

12.  Komputer stacjonarny Intel i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 (np. 
Ideacentre 720-18 i5-7400) lub notebook o podobnych parametrach  

 Monitor 24 cal (np. Dell SE2417HG) 
 Akcesoria: klawiatura i mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne, 

przewody HDMI. 

3 000 zł* 

13. Telewizor 42 calowy 1 200 zł* 
 
*) Ceny sprzętu komputerowego są orientacyjne. Konkretne modele są oferowane po złożeniu zamówienia i 
uzgadniane z Zamawiającym.  
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Cena zestawu ProFeedback2 
Oferta cenowa jest ważna do 30 października 2021 
 

Lp. Zestaw ProFeedback2 Cena 
brutto 

1. Dwukanałowe urządzenie Neurobit Optima NO 2BT 
(Gwarancja 36 miesięcy) 

2 390 zł 

2. Oprogramowania BioExplorer z kluczem HASP 1 900 zł 

3. Oprogramowanie ProFeedback: 
 320 protokołów treningowych (skryptów) 
 Pakiet procedur treningowych „krok-po-kroku” 
 Pakiet szablonów raportów z sesji terapeutycznych 
 VideoPuzzle (3000 plansz) i filmy 
 Gry flash: PacMan, Boxes i Tama 

2 850 zł 

4. Program do QEEG z wbudowaną bazą normatywną. 1 200 zł 

5. Akcesoria Biofeedback EEG: 
 3 elektrody miseczkowych Ag/AgCl 
 2 elektrody z klipsami usznymi Ag/AgCl 
 pasta przewodząco-klejąca ac cream 250g 
 pasta ścierająca everi 160g 
 adapter Bluetooth 

550 zł 

Razem 8 890 zł 

Opcje: 
6. Akcesoria do Biofeedbacku peryferyjnego 

 5 przewodów z wtykami TP 1.5mm i zatrzaskami 
 3 elektrody GSR 
 elektrody samoprzylepne 100 szt. do HRV/EMG 
 czujnik temperatury do Biofeedback RSP/TEMP 

550 zł 

7. Pakiet 6 gier CityTrip albo 6 gier MedievalKingdom  730 zł 
8. Pakiet 56 animacji flash NeuroGames dla młodszych dzieci  1 250 zł 
9. Testy neuropsychologiczne (bateria 12 testów komputerowych 

sprawdzających funkcje wykonawcze: hamowanie, pamięć operacyjną, 
giętkość poznawczą).  

1 250 zł 

10. Czepek EEG w rozmiarze: L albo M wraz z 20 uchwytami na elektrody i 
żelem 

700 zł 

11. Feedback haptyczny (dotykowy) - komplet 3 zabawek wraz z 
przetwornikiem JBL i oprogramowaniem „Mruczek eSeMeRek” 

750 zł 

12.  Komputer stacjonarny Intel i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 (np. 
Ideacentre 720-18 i5-7400) lub notebook o podobnych parametrach  

 Monitor 24 cal (np. Dell SE2417HG) 
 Akcesoria: klawiatura i mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne, 

przewody HDMI. 

3 000 zł* 

13. Telewizor 42 calowy FHD 1 200 zł* 
 
*) Ceny sprzętu komputerowego są orientacyjne. Konkretne modele są oferowane po złożeniu zamówienia i 
uzgadniane z Zamawiającym.   
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Nasze rekomendacje 
Jeżeli planujesz wyposażyć gabinet biofeedback a nie masz jeszcze doświadczeń 
z tą metodą, to funkcje dostępnych zestawów i ich opcje mogą wydawać się na 
tyle zawiłe, że nie ułatwiają optymalnego wyboru. 

Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę przy wyborze zestawu Biofeedback? 

Który zestaw wybrać: dwu czy pięciokanałowy? 
Wybierz zestaw z urządzeniem 5 kanałowym, jeżeli planujesz:  

 własny gabinet (otwarta praktyka) biofeedback,  
 pracę z młodzieżą i dorosłymi,  
 zestaw dla szkoły z oddziałami integracyjnymi lub poradni PPP.  

 
Wybierz urządzenie 2 kanałowe, jeżeli planujesz:  

 biofeedback w szkole lub przedszkolu bez oddziałów integracyjnych i nie będziesz 
przeprowadzać pełnej diagnozy.  

 biofeedback domowy, tzn. na własne potrzeby.  

Czy będą mi potrzebne dodatkowe akcesoria do biofeedbacku 
peryferyjnego? 
Jeżeli będziesz pracować z młodzieżą i dorosłymi – zdecydowanie tak. Bardzo często od 
treningów GSR lub RESP rozpoczyna się zajęcia z dorosłymi i młodzieżą. 

Jeżeli będziesz pracować z młodszymi dziećmi – sensory do biofeedbacku peryferyjnego 
raczej nie będą potrzebne. Bardziej przydatne będą gry lub zabawki interaktywne. 

Czy warto kupić gry biofeedback?  
Przy zajęciach z dziećmi gry są jak najbardziej wskazane. Z dorosłymi niekoniecznie. 

 Neurogames polecamy dla dzieci najmłodszych (wczesnoszkolnych) i dzieci słabiej 
funkcjonujących. 

 CityTrip i MedievalCastle  – dla wszystkich. 
 
Zobacz gry: http://bioexplorer.pl/gry-biofeedback/ 

Czy będą mi potrzebne testy neuropsychologiczne? 
Testy ułatwiają obiektywne monitorowanie postępów terapii. Jeżeli planujesz 
uruchomienie otwartej praktyki biofeedback (zwłaszcza komercyjnej) testy będą 
przydatne.  

Kupić zestaw z komputerem czy bez? 
Nie kupuj nowego komputera, jeżeli dysponujesz wolnym komputerem, który możesz 
przeznaczyć do biofeedbacku. Jeśli będzie to konieczne, można go doposażyć. 

Jeżeli chcesz nabyć nowy zestaw komputerowy, najlepiej zamówić go u lokalnego 
dostawcy sprzętu komputerowego. Ewentualny serwis będzie o wiele sprawniejszy.  

 

http://bioexplorer.pl/gry-biofeedback/
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Jak urządzić gabinet Biofeedback? 
Meble w gabinecie należy ustawić tak, aby w pobliżu pacjenta nie znajdowały się 
urządzenia elektryczne, np. zasilacze, monitory, komputery.: 
 

 
 
Terapeuta powinien mieć możliwość obserwacji: trenującego, obu ekranów i urządzenia 
pomiarowego przymocowanego do fotela. 
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Trenujący siedzi na wprost telewizora (lub dodatkowego monitora).  
Telewizor powinien być ustawiony na wysokości oczu trenującego lub niżej.   
Obok fotel znajduje się stolik-pomocnik na którym leżą niezbędne podczas sesji 
treningowej akcesoria. 
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Centrum Rozwoju Biofeedback 
 

  Centrum Rozwoju Biofeedback to jedno z niewielu miejsc w 
Polsce, które oferuje tak szeroką propozycję terapeutyczną oraz 
szkoleniową.  

 

Sukcesy terapeutyczne 
Jesteśmy wielkimi entuzjastami metody Biofeedback. Nasze wieloletnie 
doświadczenie pokazuje, że jest metoda niezwykle skuteczna.   

Terapię Biofeedback prowadzimy od 13 lat. Pomogliśmy prawie 1200 pacjentom 
małym i dużym, przeprowadzając ponad 45 tys. sesji treningowych.   

Wypracowaliśmy i z powodzeniem stosujemy autorskie protokoły terapeutyczne. 

Dużą uwagę przykładamy do badań diagnostycznych bioelektrycznej czynności 
mózgu tzw. QEEG. Prawidłowe "odczytanie" mózgu i tym samym 
zdiagnozowanie problemów naszych pacjentów jest najważniejszym źródłem 
naszych sukcesów terapeutycznych. 

Dzielimy się wiedzą 
Biofeedback jest żywą metodą terapeutyczną, która podlega ciągłemu 
doskonaleniu. Śledzimy jej rozwój, współpracujemy z najlepszymi ośrodkami na 
świecie, jesteśmy na bieżąco z dostępną wiedzą praktyczną i najnowszymi 
odkryciami naukowymi. 

Skupiamy się nie tylko na praktyce terapeutycznej, ale także dzielimy się wiedzą 
o biofeedbacku szkoląc przyszłych terapeutów na wszystkich poziomach 
kształcenia.  

Prowadzimy szkolenia dla poczatkujących, które przygotowują do rozpoczęcia 
własnej praktyki terapeutycznej. Organizujemy również warsztaty dla 
zaawansowanych terapeutów.  

Wyszkoliliśmy ponad 750 terapeutów Biofeedback i pomogliśmy wyposażyć 
ponad 220 gabinetów Biofeedback w Polsce i za granicą. 

 
Zapraszamy do współpracy 
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Zamówienie 
Zamówienie na zestaw Biofeedback należy przesłać mailem na adres: 
 
bioexplorer@wp.pl 
 
W zamówieniu proszę podać: 
 
 Nazwę Zamawiającego (ew. dane Nabywcy i Odbiorcy) 
 NIP Nabywcy (płatnika) 
 Adres dostawy i telefon kontaktowy dla kuriera 
 
 Nazwę wybranego zestawu: Profeedback5 albo Profeedback2 
 Wybrane opcje: 

 Pakiet 6 gier CityTrip 
 Pakiet 6 gier MedievalKingdom 
 Pakiet 56 animacji flash NeuroGames dla młodszych dzieci  
 Testy neuropsychologiczne  
 Czepek EEG w rozmiarze: L albo M wraz z 20 uchwytami na elektrody i żelem 
 Feedback haptyczny (dotykowy) 
 Akcesoria do Biofeedbacku peryferyjnego 
 Zestaw komputerowy 

 
Proszę również zaznaczyć ewentualne tytuły zniżkowe: 

 Zniżka lojalnościowa 
 Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów i Trenerów Biofeedback  
 Karta Dużej Rodziny (jeśli Zamawiającym jest osoba fizyczna) 
 Placówka publiczna lub pozarządowa, której celem statutowym jest prowadzenie 

działalności terapeutyczno-wychowawczej dzieci niewidomych lub niesłyszących. 
 
Czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych. 
 
 
 
 
   

mailto:bioexplorer@wp.pl

