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UWAGA SŁUCHOWA PRO
innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej w oparciu o założenia
metody prof. Alfreda TOMATISA
Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred
Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację
ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów
gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz
polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze
motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku.
Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
ZASTOSOWANIE
•

terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,

•

terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem
dziecięcym,

•

edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych,

•

wspomaganie umiejętności uczenia się,

•

wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego,
arabskiego, rosyjskiego) – udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki języka obcego o 26%,

•

wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje
słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja,
pamięć.
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UWAGA SŁUCHOWA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera ponad 400 gotowych programów, podzielonych na każdy dzień
terapii, opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe
porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia,
dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych.
Urządzenie jest wyrobem medycznym i jest w pełni zgodne z metodologią prof. A. Tomatisa. Zawiera wszystkie
wymagane parametry takie jak: bramkowanie C1/C2, filtry górne i dolnoprzepustowe, regulacja filtracji w szerokim
zakresie częstotliwości od 124 Hz do 8000 Hz, gradient (6, 12 i 18 dB/oktaw), opóźnienie, przyspieszenie, balans,
muzyka 24-bitowa. Urządzenie obsługuje dwie fazy terapii: czynną i bierną.
Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane, przez Jozefa Vervoorta z Instytutu Atlantis w SintTruiden w Belgii, z myślą o konkretnych dysfunkcjach. Programy, ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej,
stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu terapii, ponieważ istnieje możliwość ich modyfikacji i personalizacji (po II
stopniu szkolenia).
Pakiety
Uwaga Słuchowa PRO

Cena brutto, zawiera VAT

Terapia

Diagnoza +
Terapia

43 500 zł

48 990 zł

Zestaw podstawowy - terapia 1-4 osób jednocześnie na różnych programach
- elektroniczne ucho - moduł dźwiękowy zestawu terapeuty - 1 szt.





- zintegrowane słuchawki powietrzno - kostne - 4 szt.

















- listwa przeciwprzepięciowa - 1 szt.





- umowa licencyjna na czas nieokreślony wraz z gwarancją - 1 szt.





- dedykowany laptop - 1 szt.





- deklaracja zgodności wyrobu medycznego - 1 szt.





- instrukcja instalacji - 1 szt.









- opaski frotte do słuchawek powietrzno - kostnych - 4 szt.
- mikrofon pulpitowy - 1 szt.
- pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkownika w wersji
elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii - 1 szt.

- asysta zdalnej instalacji (przez telefon)
Moduł diagnostyczny - audiometr medyczny

13 900 zł

Merytoryczny pakiet 10 porad (interpretacja diagnoz + rekomendacja do terapii)
Zniżka 10% na szkolenie I, II i III stopnia
Usługa lokalnej instalacji + szkolenie jednodniowe (techniczno-merytoryczne)






3 500 zł


3 500 zł

Istnieje możliwość powiększenia oferty o dodatkowe pobudniki, słuchawki logopedyczne oraz kable przedłużające w celu
personalizacji terapii i zwiększenia jej efektywności. Katalog dodatkowych produktów dostępny jest na stronie
www.mamyglos.org

