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1. STANOWISKO DO TERAPII SŁUCHOWO – WZROKOWO - MOTORYCZNEJ  

Terapia przeznaczona jest dla: 

• dzieci z trudnościami w nauce 

• dzieci z niewłaściwą koordynacją 

• słabą precyzją ruchów 

• problemami w planowaniu ruchu  

• niezgrabnością ruchową  

• dzieci z niewłaściwą postawą ciała 

• dzieci z problemami grafomotorycznymi  

• obniżoną sprawnością manualną 
 
SKŁADOWE ZESTAWU 
 

 
 

Platforma MEDIBALANCE PRO – urządzenie umożliwia prowadzenie diagnozy (analizę 
zachowania i stabilności dziecka w różnych sytuacjach) oraz treningu.  
Za pomocą gier treningowych dziecko może trenować balansowanie, równowagę szybkość 
reakcji, spostrzegania ciała i opanowania jego ruchów oraz inne umiejętności motoryczne 
związane z koordynacją i koncentracją.  
 
Moduły treningowe mają formę statyczną (obiekt zmienia położenie, jeśli osoba trenująca 
w niego trafi) lub dynamiczną (obiekt jest stale w ruchu). Osoba trenująca kontroluje swoje 
ruchy na ekranie. Punktem wyjścia jest pozycja stojąca na platformie. Osoba trenująca 
przesuwa swój ciężar do przodu lub do tyłu, w prawo, w lewo lub po ukosie, aby dopasować 
swoją pozycję i trafić w obiekt. 

 

1 737902 8% 
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System MediBalance Pro posiada certyfikat medyczny bezpieczeństwa i zgodności z Unijną 
Dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych. 
 
System MediBalance Pro zawiera 12 gier podstawowych oraz grę Zbieraj słodkości (zestaw 
można rozbudować o atrakcyjne gry Zukor wykorzystywane w terapii biofeedback). Zestaw 
jest przenośny (waży około 4 kg) i wymaga tylko podłączenia do komputera. 

 

Dostępne gry podstawowe: trafienie do pól, trafienie do kółek, pogoń za celownikiem, 
łapanie piłek, tenis, uratuj księżniczkę, wyścig samochodowy, policja drogowa (dwie 
wersje), hydraulik (dwie wersje), narciarz. 
 
System MediBalance Pro zawiera: 

• platformę MediBalance Pro wraz z oprogramowaniem 

• poduszkę równoważną do celów pomiarowych i treningowych 

• szkielet wsporczy używany w przypadku odczuwanych przez ćwiczącego zawrotów 
głowy lub lęku przed upadkiem 

• zestaw 12 gier treningowych 
 

Funkcjonalności oprogramowania MediBalance Pro: 
 

• Dostęp do bazy danych pacjenta oraz norm wiekowych (od 6. roku życia) 
uwzględniających wzrost i wagę 

• Dostęp do protokołu z sesji z wynikami, interpretacji wyników badań 

• Możliwość stworzenia zestawienia zbiorczego parametrów wszystkich etapów 
diagnozowania oraz dla każdego etapu oddzielnie w formie graficznej oraz jako 
dane statystyczne (odchylenia) 

• Możliwość personalizacji treningu 

• Dostęp do dodatkowej analizy: „Ocena ryzyka upadku” oraz „Współczynnik 
Romberga” (porównywanie parametrów w próbach z oczami otwartymi  
i zamkniętymi) 
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BRAIN – BOY UNIVERSAL – urządzenie do indywidualnego treningu słuchowego w zestawie 

ze słuchawkami dla dzieci 

 

Trening 8 funkcji podstawowych:  

• przetwarzanie wzrokowe 

• przetwarzanie słuchowe 

• słyszenie kierunkowe 

• różnicowanie tonów 

• synchroniczne wystukiwanie rytmów 

• czas reakcji 

• rozpoznanie wzorca częstotliwości  

• rozpoznanie wzorca czasowego 
 

Wartości normatywne 5-12 lat, wyniki zapisywane w urządzeniu  
Dostosowanie poziomu trudności oraz głośności do potrzeb i możliwości dziecka 
Menu w języku polskim 
Urządzenie posiada w zestawie baterię, słuchawki, podręcznik w j. polskim, instrukcję 
obrazkową dla dzieci oraz opisową dla dorosłych 
Urządzenie medyczne posiada gwarancję 24 miesiące 

Do pracy z metodą wymagany jest laptop/komputer dla terapeuty. 
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2. LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 TMP215-53  i3 

Połączenie większej mocy obliczeniowej, mobilności i trwałości, a także wielu przydatnych 
funkcjom biznesowych i zaawansowane opcje łączności. Wydajny procesor Intel Core i3 
pozwala na wydajną, komfortową i szybką pracę. 

 

Wyświetlacz: 15,6” FHD IPS  
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080  
Procesor: Intel® Core i3-1115G4 (1.7GHz, 3.0 GHz, 6MB Cache)  
Pamięć RAM: 8 GB DDR4  
Pamięć wewnętrzna: 256 GB PCIe NVMe SSD  
Napęd: brak  
Karta graficzna: Intel® Iris® Xe Graphics  
Komunikacja: 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x USB typ-C , D-SUB, HDMI, 1 x RJ-45  
złącze słuchawkowe/mikrofonowe, DC-in - wejście zasilania , WiFi 802.11, Bluetooth 5.1,  
wbudowane głośniki, wbudowana kamera  
Łączność: bezprzewodowa/przewodowa  
System: Windows 10 Pro  
Wymiary (cm): 36,3 x 25,5 x 2  
Waga (kg): 1,8  
GWARANCJA: 3 LATA 
 
 
 

1 734193 23% 
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Cena zestawu zawiera  

• szkolenie z treningu słuchowego i równowagi 

• dostawę, montaż i instalację 
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