
STANDARDOWE SŁUCHAWKI  
Z POBUDNIKIEM KOSTNYM

CENA 
999 
PLN 
(NETTO)

Słuchawki terapeutyczne, do codziennego treningu uwagi słuchowej 
metodą prof. Alfreda Tomatisa. Słuchawki stymulują mózg drogą 
powietrzną (przez uszy) oraz drogą kostną (poprzez kości czaszki) za 
pomocą dodatkowego pobudnika/wibratora zamontowanego na pałąku 
słuchawek. 

Dostępne w 3 wersjach: 
• dla dzieci, które nie mają zarośniętego ciemiączka (bez pobudnika 

kostnego), 
• dla dzieci do ok. 4 r.ż (mniejszy obwód głowy) 
• dla dzieci od 4 r.ż, młodzieży i osób dorosłych (rozmiar standardowy).

Uwaga:  dla każdej wersji słuchawek jest możliwość zamiany wtyczki z 
5-pinowej na dwa duże jacki (wersja pasująca do wcześniejszej wersji 
sprzętu Uwaga Słuchowa). 

 MAGRAC1973@WP.PL 



SŁUCHAWKI Z DODATKOWYM 
POBUDNIKIEM KOSTNYM POD BRODĘ

CENA 
1760 
PLN 
(NETTO)

Słuchawki terapeutyczne, uzupełniające z dodatkowym pobudnikiem 
kostnym pod brodę do treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda 
Tomatisa.  Stymulują narządy artykulacyjne, regulują napięcie mięśniowe, 
usprawniają funkcje oralne, przyczyniając się do wsparcia rozwoju mowy. 
Sprzyjają wytworzeniu prawidłowego efektu mięśniowo-czynnościowego 
(The Myofunctional Effect) wpływając na polepszenie funkcji 
pokarmowych, takich jak: ssanie, połykanie, gryzienie, żucie.

Dodatkowo wspierają motorykę języka, zwłaszcza w przypadku języka 
wysuwającego się, bez cech pionizacji podczas nieprawidłowego, 
infantylnego schematu połykania.
Szczególnie polecane przez neurologopedów dla:

• osób z dysfunkcjami senso-motorycznymi w obszarze twarzy, jamy 
ustnej, gardła, 

• dzieci z zaburzeniami artykulacji
• pacjentów z MPD, zespołami genetycznymi, autyzmem, mutyzmem, 

afazją, dysleksją, dyslalią

MAGRAC1973@WP.PL



OKRĄGŁY POBUDNIK KOSTNY

CENA 
635 
PLN 
(NETTO)

Pobudnik kostny okrągły zwany poduszką polecany jest do wzmocnienia 
przewodnictwa kostnego w trakcie terapii uwagi słuchowej metodą prof. 
Alfreda Tomatisa. Przeznaczony jest w szczególności do dodatkowej 
stymulacji struktur kostno-mięsniowych miednicy i kręgosłupa.

Pobudnik przyspiesza, potęguje i wzmacnia efektywność działania terapii 
poprzez wysyłanie wibracji dźwiękowych bezpośrednio do kości w tym 
samym czasie co pobudnikiem kostny zamocowany w słuchawkach 
pacjenta.
Szczególnie polecany dla: 

• osób ze słabym napięciem mięśniowym w okolicy kręgosłupa
• osób z problemami z chodzeniem
• dzieci mających problem z nietrzymaniem moczu
• pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi
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POJEDYNCZY POBUDNIK 
KOSTNY 

CENA 
635 
PLN 
(NETTO)

Pobudnik kostny pojedynczy polecany jest do wzmocnienia 
przewodnictwa kostnego w trakcie terapii uwagi słuchowej metodą 
prof. Alfreda Tomatisa. Przeznaczony jest w szczególności do 
dodatkowej stymulacji struktur kostno-mięsniowych na rękach, 
dłoniach, nogach lub stopach pacjenta.

Pobudnik przyspiesza, potęguje i wzmacnia efektywność działania 
terapii w najbardziej dysfunkcyjnych senso-motorycznie częściach 
ciała.
Szczególnie polecany dla: 

• osób z problemami z motoryką małą i dużą w obszarze kończyn 
górnych i dolnych

• pacjentów po udarze lub śpiączce
• pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi

 MAGRAC1973@WP.PL



PODWÓJNY POBUDNIK 
KOSTNY 

CENA 
1080 
PLN 
(NETTO)

Podwójny pobudnik kostny (podwójna siła i intensywność) 
przeznaczony do dodatkowej stymulacji przewodnictwa kostnego 
podczas treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa 
zgodnie z zasadami prof. Tomatisa. Przeznaczony w szczególności 
do umieszczenia na nogach (kolanach, stopach) lub rękach (łokciu, 
nadgarstku i tylnej części dłoni) pacjenta.

Pobudnik przyspiesza, potęguje i wzmacnia efektywność działania 
terapii w najbardziej dysfunkcyjnych senso-motorycznie częściach 
ciała. Szczególnie polecany w terapii:

• Osób z problemami w okolicy kończyn górnych i dolnych
• Pacjentów po udarze lub śpiączce
• Pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi

               MAGRAC1973@WP.PL



PAS Z DWOMA POBUDNIKAMI 
KOSTNYMI

CENA 
960 
PLN 
(NETTO)

Podwójny pobudnik kostny (podwójna siła i intensywność) przeznaczony 
do dodatkowej stymulacji przewodnictwa kostnego podczas treningu 
uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Pasek służy do 
umieszczania pobudników kostnych w określonych częściach ciała jak 
np.: plecy, kark, szyja, kręgosłup, ale także na nogach, kolanach, stopach 
lub rękach.

Szczególnie polecane przez dla pacjentów:

• Ze słabym napięciem mięśniowym w okolicy kręgosłupa, 
• Bólami placów
• Niedowładem kończyn
• pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi,

MAGRAC1973@WP.PL



PAS Z TRZEMA POBUDNIKAMI 
KOSTNYMI

CENA 
1350 
PLN 
(NETTO)

Potrójny pobudnik kostny (potrójna siła i intensywność) przeznaczony do 
dodatkowej stymulacji przewodnictwa kostnego podczas treningu uwagi 
słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Pasek służy do umieszczania 
pobudników kostnych w określonych częściach ciała jak np.: plecy, kark, 
szyja, kręgosłup, ale także na nogach, kolanach, stopach lub rękach.

Szczególnie polecane przez dla pacjentów:

• Ze słabym napięciem mięśniowym w okolicy kręgosłupa, 
• Bólami placów
• Niedowładem kończyn
• pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi,

MAGRAC1973@WP.PL 



PAS Z CZTEREMA 
POBUDNIKAMI KOSTNYMI

CENA 
1660 
PLN 
(NETTO)

Poczwórny pobudnik kostny (poczwórna siła i intensywność) 
przeznaczony do dodatkowej stymulacji przewodnictwa kostnego 
podczas treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Pasek 
służy do umieszczania pobudników kostnych w określonych częściach 
ciała jak np.: plecy, kark, szyja, kręgosłup, ale także na nogach, kolanach, 
stopach lub rękach.

Szczególnie polecane przez dla pacjentów:

• Bólami placów
• Ze słabym napięciem mięśniowym w okolicy kręgosłupa, 
• Niedowładem kończyn
• pacjentów z MPD i zespołami genetycznymi,
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DODATKOWY KABEL

CENA 
180 
PLN 
(NETTO)

Dodatkowy kabel o dłg. 1m przeznaczony do przedłużenia słuchawek lub 
pobudników kostnych w celu zwiększenia komfortu mobilności pacjentów 
odbywających terapię uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. 

Kabel zakończony jest wtyczką din 5 pin i pasuje do wszystkich 
słuchawek i pobudników oferowanych przez MBL.
Istnieje możliwość zamówienia dowolnej długości kabla. Każdy kolejny 
metr  to koszt 20 zł (netto).
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MULTILISTWA

CENA 
2000 
PLN 
(NETTO)

Multilistwa służy do terapii z użyciem większej ilości pobudników i 
słuchawek do jednego portu. Szczególnie przydatna w przypadku terapii 
z ustawieniami motorycznymi u pacjenta z problemami w strefie 
przedsionkowej i z motoryką dużą i małą. Umożliwia podłączenie jednego 
pacjenta do słuchawek oraz kilku pobudników kostnych w jednym czasie, 
lub pod łączenie ki lku pacjentów na tym samym programie 
terapeutycznym. Wymagana w przypadku zakupu pobudników kostnych.
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REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i wymaga 
wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub mailowej. 

Tel. +48 606 258 580 

Email :magrac1973@wp.pl 

Realizatorem zamówień jest firma eduMozart - Centrum 
szkoleniowo-terapeutyczne Magdalena Raciniewska. 

Do kosztów zamówienia będzie doliczony dodatkowy koszt 
przesyłki zależny od wagi zamówienia oraz miejsca nadania 
(Belgia lub Polska). 
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