OFERTA DLA GABINETÓW PRYWATNYCH

Diagnoza wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem
Platformy APD Medical

biuro@apd-medical.pl
+48 782 313 370
www.neuroflow.pl

SZKOLENIE

Cena: 1200 zł brutto
Czas: 13 godzin - sobota od 9.00 do 17.00, niedziela od 9.00 do 14.00
Miejsce: Centrum Konferencyjne, ul. Ogrodowa 58, Warszawa
Zakres szkolenia:
1. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD - etiologia, objawy, profile kliniczne
2. Diagnoza APD na Platformie APD Medical
• Ankieta ryzyka APD
• Kwestionariusze Neuroflow ATS®
• Baterie testów Neuroflow ATS®
3. Badanie czułości słuchu na kalibrowanym audiometrze przesiewowym
4. Interpretacja wyników testów oceniających wyższe funkcje słuchowe,
wchodzących w skład baterii Neuroflow ATS®
5. Raport z badania oceniającego wyższe funkcje słuchowe generowany przez
Platformę APD Medical
6. Wykorzystanie części diagnostycznej Platformy APD Medical w diagnozie
logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej
7. Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywnego
Treningu Słuchowego® - prezentacja części terapeutycznej
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia, uprawniające do
pracy diagnostyczno-terapeutycznej na Platformie APD Medical.
www.neuroflow.pl

BATERIA DIAGNOSTYCZNA

Cena: 1400 zł za rok
Zakres baterii diagnostycznej obejmuje 4 baterie testów dla dzieci w
wieku: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-12 lat oraz dla młodzieży i dorosłych.
• TRW - test reakcji na bodźce wzrokowe
• TRS - test reakcji na bodźce słuchowe
• ASPN-S - słowa, rozumienie mowy w szumie
• ASPN-Z - zdania nieprzewidywalne, rozumienie mowy w szumie
• Test rozdzielnouszny DDT - liczbowy - uwaga rozproszona
• Test rozdzielnouszny CVC - sylabowy - uwaga rozproszona i

ukierunkowana
• FPT - test sekwencji częstotliwości
• DLF - test rozdzielczości częstotliwościowej
• GDT - test rozdzielczości czasowej układu słuchowego

www.neuroflow.pl

WARUNKI WSPÓŁPRACY

• Cena za roczne korzystanie z Platformy APD Medical -1400,00zł brutto.
• Jedna opłata licencyjna obejmuje aktywacje kont dla wszystkich Providerów

pracujących w danej placówce.
• Gdy w ciągu roku trwania licencji 20 Pacjentów należących do danej

placówki przystąpi do treningu Neuroflow ATS® - koszt licencji na kolejny rok
wynosi 1zł.
• Udział w spotkaniu doszkalającym słuchu raz w roku, obowiązkowo raz na

dwa lata - koszt uczestnictwa w zakresie 250-300zł brutto.
• Pacjent powienien otrzymać raport z badania na Platformie wraz z analizą

wyników napisaną przez osobę diagnozującą.
• Cena za I etap terapii: 270,00zł, za II etap: 260,00 zł, za III etap 250,00 zł.
• Opłatę za terapię, która odbywa się on-line w domu dziecka wnoszą rodzice,

bezpośrednio na konto Administratora Platformy APD Medical. Możliwość
opłaty za pośrednictwem gabinetu ze zniżką 20zł.
• Koszt wizyty diagnostycznej ustalany jest przez gabinet indywidualnie.
• Do współpracy zapraszamy logopedów, pedagogów, psychologów

audiologów, lekarzy.

www.neuroflow.pl

