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INDEKS NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

737901 Stanowisko Biofeedback + 

trening słuchowy

1 Optymalne rozwiązanie dla gabinetów szkolnych i prywatnych, które rozpoczynają pracę z metodą EEG-Biofeedback. Terapeuta z pomocą Infiniti 2 może pracować z 

dziećmi z trudnościami w nauce, deficytem uwagi, dysfunkcjami poznawczymi.Pakiet zawiera:

Ø  Koder ProComp 2 – 2 kanałowy koder do diagnozy i terapii biofeedback/neurofeedback:

·         opcja monitorowania parametrów: EEG, EMG,  BVP lub EKG, temperatura, oddech, przewodności skóry, pir HEG, nir HEG

·         możliwość doposażenia się w zabawkę, która daje feedback czy dziecko spełnia wyznaczone cele terapeutyczne

·         stabilny przesył danych za pomocą kabla światłowodowego (można rozszerzyć o bezprzewodową transmisję)

Ø  Program Biograph Infinity z EEG Suite do diagnozy i treningów EEG-Biofeedback + Developer Tools do edycji ekranów:

·         140 specjalistycznych ekranów i plansz diagnostycznych i treningowych, 90 animacji treningowych

·         ekran Youtube + ekran DVD (FILM)

·         ekran diagnozy w trzech aktywnościach: oczy otwarte, oczy zamknięte i koncentracja uwagi

·         ekrany raportów, trendów i zestawień, krzywa trendu, wydruk danych

Ø  Akcesoria do EEG:

·         Czujnik EEG-Z z funkcją pomiaru impedancji

·         Komplet elektrod

·         Komplet kabli + TT USB + przewód optyczny

·         Pasta Ten20 klejąco-przewodząca, pasta Nuprep oczyszczająca

Ø  Brain-Boy Universal - urządzenie do indywidualnego treningu słuchowego w zestawie ze słuchawkami dla dzieci

·         trening 8 funkcji podstawowych: przetwarzanie wzrokowe, słuchowe, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, synchroniczne wystukiwanie rytmów, czas 

reakcji, rozpoznanie wzorca częstotliwości i czasowego.

·         wartości normatywne 5-12 lat, wyniki zapisywane w urządzeniu, dostosowanie poziomu trudności oraz głośności do potrzeb i możliwości dziecka, menu w j. 

polskim

·         urządzenie posiada w zestawie baterię, słuchawki, podręcznik w j. polskim, instrukcja obrazkowa dla dzieci oraz opisowa dla dorosłych

·         posiada certyfikaty medyczne

·         gwarancja 24 miesiące

Do pracy z metodą wymagany zestaw: laptop + monitor + mysz

Minimalne wymagania komputera: Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, Komputer PC lub laptop z funkcją pracy w trybie 2-monitorowym, System operacyjny: 

Microsoft Windows 10 64-bit  Zalecany RAM: 8 GB DDR4, minimum: 4 GB DDR4, Zalecany dysk: SSD minimum 240 GB, Dedykowana karta graficzna: NVIDIA 

minimum 2 GB pamięci, Monitor zewnętrzny minimum 19–21,5” o rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej, Częstotliwość odświeżania: minimum 60 Hz 

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 16 669,90 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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