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z zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD
z centralnymi zaburzeniami słuchu
ze słabosłyszeniem
u których zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z
ADHD, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną

Neuroflow ATS jest narzędziem diagnostyczno-terapeutycznym, 
z którego mogą skorzystać uczniowie:

Przygotujemy Cię do prowadzenia treningu
słuchowego Neuroflow ATS!

Szkolenie online z pracy na Platformie Neuroflow ATS:
    • obejmuje zagadnienia z obsługi Platformy Neuroflow ATS

(czas trwania szkolenia: 5 godz. dydaktycznych)
    • uczestnik otrzymuje certyfikat providera Neuroflow programu

Aktywna Tablica i materiały szkoleniowe w formacie pdf

Zgłoś szkołę do programu Aktywna Tablica i zostań beneficjentem
środków finansowych z budżetu państwa służących uczniom.

 
Program Aktywna Tablica jest skierowany do szkół podstawowych, w

których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Możesz otrzymać 35 tys. zł na sfinansowanie zaawansowanych narzędzi

diagnostycznych i terapeutycznych*.

Zapewnij trening słuchowy Neuroflow ATS 
uczniom w Twojej szkole!

Neuroflow ATS to kompleksowa pomoc: 
diagnoza medyczna i zindywidualizowana terapia

* plus zaangażowanie 20% środków własnych organów prowadzących
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TRW - test reakcji na bodźce wzrokowe, 
TRS - test reakcji na bodźce słuchowe,
ASPN-S test rozumienia mowy w szumie słowny, 
ASPN-Z test rozumienia mowy w szumie zdaniowy (zdania
nieprzewidywalne), 
DDT -Test rozdzielnouszny liczbowy (uwaga rozproszona), 
FPT- test różnicowania wysokości dźwięków (słuchowa pamięć
sekwencyjna)

Bateria testów diagnostycznych dla dzieci 6-12 lat zawiera: 

Profesjonalna diagnoza
Trening poprzedzony jest diagnozą Neuroflow Aktywna Tablica
wykonywaną przez terapeutę. System automatycznie generuje

gotowy raport z wynikami diagnozy.
 

usprawnia rozumienie mowy, szczególnie w szumie/hałasie
usprawnia pamięć słuchową krótkotrwałą
usprawnia selektywność i zakres uwagi słuchowej 
usprawnia podzielność uwagi słuchowej
usprawnia funkcje fonologiczne
wzbogaca słownictwo, rozwija komunikację

Trening słuchowy Neuroflow ATS: 

System Neuroflow jest zasilany z komputera, podłączany do komputera przez
USB 2.0 lub wyższe, z gniazdem typu A zapewnia pomiar natężenia tła
akustycznego, który ostrzega diagnozującego, gdy intensywność dźwięków
otoczenia jest na tyle wysoka, że może wpłynąć na rezultat prowadzonej
procedury.
Słuchawki Systemu (na przewodnictwo powietrzne) skalibrowane są z
dodatkowymi testami oceniającymi czułość słuchu udostępnianymi w aplikacji
Neuroflow na telefon z systemem Andriod.
Aplikacja Neuroflow do badania czułości słuchu w zakresie częstotliwości od
125 Hz do 8 kHz, poziomy głośności od - 5 do 100 dB HL w krokach co 5 dB,
oddzielnie badanie dla ucha prawego i lewego, ton przerywany.
Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu.

Trening Neuroflow ATS jest oparty na dowodach
naukowych (evidence based medicine) i aktualnie jest

prowadzony w wielu 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach 

i przedszkolach w całej Polsce. 

System Neuroflow to urządzenie do wspierania diagnostyki centralnych zaburzeń
przetwarzania słuchowego CAPD na Platformie Neuroflow ATS zapewnia stabilne

i powtarzalne warunki diagnozy i treningów przeprowadzanych na Platformie.

Diagnoza z wykorzystaniem Systemu Neuroflow 

możliwość niegraniczonej ilości diagnoz ryzyka CAPD za pomocą baterii testów
Neuroflow dla dzieci w wieku 6-12 lat
60 etapów treningu Neuroflow ATS
każdy etap składa się z 24 sesji treningowych, wykonywanych 3 razy w tygodniu
przez 30-40 min.

W ramach licencji

trening odbywa się na Platformie internetowej 
zarówno diagnoza jak i terapia mogą być prowadzone zdalnie
przez terapeutę lub z pomocą rodzica
licencja do Platformy diagnostyczno-terapeutycznej Neuroflow
ATS będzie aktywna przez 4 lata od daty zakupu.

Jak działa trening słuchowy Neuroflow ATS w ramach programu
Aktywna Tablica?

Neuroflow ATS to trening słuchowy, który posiada certyfikat
produktu medycznego klasy IIa.
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