Aparat Easy Biofeedback 2 kanałowy
Nowoczesny system do treningu Biofeedback to kompleksowe rozwiązanie, skierowane do szerokiej grupy
użytkowników. Rozpocznij pracę z aparatem 2 kanałowym, który umożliwia w dowolnym monecie
rozbudowanie głowicy o dodatkowe 2 kanały, tworząc aparat 4 kanałowy.

Wyposażenie standardowe aparatu:
•

•
•
•

2-kanałowa głowica, wzmacniacz sygnałów biologicznych Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe 6
wejść "touch proof" które pozwalają w każdym momencie użytkowania rozbudować głowice 2 kanałową do głowicy
4 kanałowej bez konieczności wymiany urządzenia
- PRODUKT POLSKI !
- impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm
- pojemność wejść nie większa niż 100pF
- filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową
(przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
- częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał
- głowica spełnia wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN
60601-1, zarówno pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem
elektrycznym
Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z dodatkowym monitorem LCD
Intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim,
przeznaczone do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu
zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality umożliwiający podłączenie gogli Oculus,
„Moduł Easy” umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i stale dostosowują poziom trudności.
Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze.
Funkcja porównywania wyników treningów –„postępy terapii”
Zapis fal na podstawie obliczeń RMS
Zestaw elektrod miseczkowych ( wszystkie elektrody umieszczone na głowie pacjenta, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)
Intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji pacjentów, sprawdzenia
prawidłowego podłączenia elektrod, zapisu krzywej EEG, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów
Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii, stale widoczny na ekranie terapeuty
Stały zapis krzywej EEG i możliwość odtworzenia zapisu w dowolnym momencie po przeprowadzonym treningu

•

Nowoczesny czepek EEG Biofeedback:

•
•
•
•
•
•

•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Czepek wykonany z elastycznego materiału
Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20
Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane
Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe
Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG
Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie
Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym
Żel EEG posiadający dobre wartości przewodzeniowe 470 g
Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

Nowe funkcje Easy Biofeedback:
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny aparat 5 generacji
Intuicyjne i łatwe w obsłudze Polskie oprogramowanie
Definiowanie własnych protokołów treningowych
Aktualizacje oprogramowania online przez Internet
Plansza „Puzzle” – możliwości dodawania własnych zdjęć do gry
Plansza „Film”- możliwość ściągnięcia i odtwarzania filmów z YouTube

cena

12 000,00 zł brutto
Kontakt:
Michał Karpiński
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

HPM Medical
Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, Poland
M: +48 535 004 013, E: biuro@hpm-medical.eu, www.hpm-medical.eu
M: +48 661 589 253, E: m.biczak@hpm-medical.eu, NIP: 511-020-45-45

Aparat Easy Biofeedback 4 kanałowy
Nowoczesny system do treningu Biofeedback który precyzyjnie pobierany sygnał biologiczny,
oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal w postaci barów na ekranie terapeuty podczas prowadzenia
treningu (Delta,Theta,Alfa,SMR,Beta1,Beta2,Hi Beta, Gama)

Wyposażenie standardowe aparatu:
•

•
•
•

4-kanałowa głowica, wzmacniacz sygnałów biologicznych Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe 6
wejść "touch proof"
- PRODUKT POLSKI !
- impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm
- pojemność wejść nie większa niż 100pF
- filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową
(przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
- częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał
- głowica spełnia wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN
60601-1, zarówno pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem elektrycznym
Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z dodatkowym monitorem LCD
Intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim,
przeznaczone do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu
zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality umożliwiający
podłączenie gogli Oculus,
„Moduł Easy” umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i
stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która
natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze.
Funkcja porównywania wyników treningów –„postępy terapii”
Zapis fal na podstawie obliczeń RMS
Zestaw elektrod miseczkowych ( wszystkie elektrody umieszczone na głowie pacjenta, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)
Intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji pacjentów, sprawdzenia
prawidłowego podłączenia elektrod, zapisu krzywej EEG, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów
Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii, stale widoczny na ekranie terapeuty
Stały zapis krzywej EEG i możliwość odtworzenia zapisu w dowolnym momencie po przeprowadzonym treningu

•

Nowoczesny czepek EEG Biofeedback:

•
•
•
•

•
•

•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Czepek wykonany z elastycznego materiału
Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20
Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane
Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe
Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG
Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie
Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym
Żel EEG posiadający dobre wartości przewodzeniowe 470 g
Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

Nowe funkcje Easy Biofeedback:
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny aparat 5 generacji
Intuicyjne i łatwe w obsłudze Polskie oprogramowanie
Definiowanie własnych protokołów treningowych
Aktualizacje oprogramowania online przez Internet
Plansza „Puzzle” – możliwości dodawania własnych zdjęć do gry
Plansza „Film”- możliwość ściągnięcia i odtwarzania filmów z YouTube

cena

18 000,00 zł brutto
Kontakt:
Michał Karpiński
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

HPM Medical
Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, Poland
M: +48 535 004 013, E: biuro@hpm-medical.eu, www.hpm-medical.eu
M: +48 661 589 253, E: m.biczak@hpm-medical.eu, NIP: 511-020-45-45

Aparat Easy Biofeedback 2 kanałowy z wyposażeniem gabinetu
Nowoczesny system do treningu Biofeedback to kompleksowe rozwiązanie, skierowane do szerokiej grupy
użytkowników. Rozpocznij pracę z aparatem 2 kanałowym, który umożliwia w dowolnym monecie
rozbudowanie głowicy o dodatkowe 2 kanały, tworząc aparat 4 kanałowy.

Wyposażenie standardowe aparatu:
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

2-kanałowa głowica, wzmacniacz sygnałów biologicznych Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe 6
wejść "touch proof" które pozwalają w każdym momencie użytkowania rozbudować głowice 2 kanałową do
głowicy 4 kanałowej bez konieczności wymiany urządzenia
- PRODUKT POLSKI !
- impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm
- pojemność wejść nie większa niż 100pF
- filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową
(przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
- częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał
- głowica spełnia wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN
60601-1, zarówno pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem elektrycznym
Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z dodatkowym monitorem LCD
Intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim,
przeznaczone do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu
zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality umożliwiający
podłączenie gogli Oculus,
„Moduł Easy” umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i
stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która
natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze.
Funkcja porównywania wyników treningów –„postępy terapii”
Zapis fal na podstawie obliczeń RMS
Zestaw elektrod miseczkowych ( wszystkie elektrody umieszczone na głowie pacjenta, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)
Intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji pacjentów, sprawdzenia
prawidłowego podłączenia elektrod, zapisu krzywej EEG, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów
Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii, stale widoczny na ekranie terapeuty
Stały zapis krzywej EEG i możliwość odtworzenia zapisu w dowolnym momencie po przeprowadzonym treningu

Nowoczesny czepek EEG Biofeedback:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Czepek wykonany z elastycznego materiału
Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20
Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane
Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe
Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG
Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym
Żel EEG posiadający dobre wartości przewodzeniowe 470 g
Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

Dodatkowe wyposażenie gabinetu:
•
•
•
•
•
•

Fotel terapeutyczny dla pacjenta z podnóżkiem
Fotel dla terapeuty
Biurko pod ekran terapeutyczny
Biurko na laptopa dla terapeuty
Drukarka laserowa do wydruku badań
Zestaw wacików do czyszczenia głowy

cena

15 000,00 zł brutto
Kontakt:
Michał Karpiński
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

HPM Medical
Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, Poland
M: +48 535 004 013, E: biuro@hpm-medical.eu, www.hpm-medical.eu
M: +48 661 589 253, E: m.biczak@hpm-medical.eu, NIP: 511-020-45-45

Aparat Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem gabinetu
Nowoczesny system do treningu Biofeedback który precyzyjnie pobierany sygnał biologiczny,
oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal w postaci barów na ekranie terapeuty podczas prowadzenia
treningu (Delta,Theta,Alfa,SMR,Beta1,Beta2,Hi Beta, Gama)

Wyposażenie standardowe aparatu:
•

•
•
•

4-kanałowa głowica, wzmacniacz sygnałów biologicznych Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe 6
wejść "touch proof"
- PRODUKT POLSKI !
- impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm
- pojemność wejść nie większa niż 100pF
- filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową
(przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
- częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał
- głowica spełnia wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN
60601-1, zarówno pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem elektrycznym
Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z dodatkowym monitorem LCD
Intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim,
przeznaczone do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu
zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality umożliwiający
podłączenie gogli Oculus,
„Moduł Easy” umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i
stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która
natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze.
Funkcja porównywania wyników treningów –„postępy terapii”
Zapis fal na podstawie obliczeń RMS
Zestaw elektrod miseczkowych ( wszystkie elektrody umieszczone na głowie pacjenta, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)
Intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji pacjentów, sprawdzenia
prawidłowego podłączenia elektrod, zapisu krzywej EEG, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów
Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii, stale widoczny na ekranie terapeuty
Stały zapis krzywej EEG i możliwość odtworzenia zapisu w dowolnym momencie po przeprowadzonym treningu

•

Nowoczesny czepek EEG Biofeedback:

•
•
•
•

•
•

•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Czepek wykonany z elastycznego materiału
Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20
Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane
Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe
Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG
Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie
Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym
Żel EEG posiadający dobre wartości przewodzeniowe 470 g
Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

Dodatkowe wyposażenie gabinetu:
•
•
•
•
•
•

Fotel terapeutyczny dla pacjenta z podnóżkiem
Fotel dla terapeuty
Biurko pod ekran terapeutyczny
Biurko na laptopa dla terapeuty
Drukarka laserowa do wydruku badań
Zestaw wacików do czyszczenia głowy

cena

21 000,00 zł brutto
Kontakt:
Michał Karpiński
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

HPM Medical
Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, Poland
M: +48 535 004 013, E: biuro@hpm-medical.eu, www.hpm-medical.eu
M: +48 661 589 253, E: m.biczak@hpm-medical.eu, NIP: 511-020-45-45

Szkolenie EEG Biofeedback dla przyszłych terapeutów i trenerów
Organizujemy szkolenia EEG Biofeedback I i II stopnia potwierdzone certyfikatem.
.

Organizujemy profesjonalne certyfikowane, a przede
wszystkim rzetelne szkolenia i warsztaty z zastosowania
terapii Biofeedback dla terapeutów i trenerów,
organizowane w małych grupach, co daje indywidualne
podejście do każdej osoby szkolonej. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy specjalnie dla
Ciebie weekendowe szkolenia. Dwu-dniowe szkolenia
organizowane w sobotę i niedzielę, po których uzyskasz
pełen tytuł trenera Biofeedback I lub II stopnia. Szkolenia
organizowane są praktycznie w każdy weekend. Istnieje
możliwość organizacji szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce.

Koszt dwu-dniowego szkolenia to 2 200,00 zł:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkolenie EEG Biofeedback I lub II stopnia
Szkolenia prowadzą doświadczenia trenerzy z wieloletnim doświadczeniem
Zajęcia prowadzimy w małych grupach 4/6 osobowych
Szkolenia odbywają się w każdy weekend
Istniej możliwość zorganizowania szkolenia w każdym miejscu w Polsce
Pracujemy na aparatach Easy Biofeedback polskiego producenta
Dostarczamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe
Doradzamy w zakresie organizacji gabinetu i rozpisania protokołów
Stałe wsparcie merytoryczne po szkoleniu

cena
Kontakt:
Michał Karpiński
M: +48 535 004 013
E: biuro@hpm-medical.eu

2 200,00 zł brutto

za cały I lub II stopień szkolenia

HPM Medical
Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów, Poland
M: +48 535 004 013, E: biuro@hpm-medical.eu, www.hpm-medical.eu
M: +48 661 589 253, E: m.biczak@hpm-medical.eu, NIP: 511-020-45-45

