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Neuroforma Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi

Neuroforma to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi. Składa się z dużego wyświetlacza, systemu informatycznego 
do analizy danych i systemu optycznego do analizy ruchu w technologii 3D. 
Urządzenie jest solidne i łatwe w obsłudze. Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu 
jest odpowiednie nawet do niewielkiej sali czy gabinetu; można je też bez wysiłku 
przemieszczać.

Jak to działa?:

Korzystając z Neuroformy, pacjent stoi lub siedzi naprzeciwko ekranu. Widzi na nim 
swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie, wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty. 
Zadaniem pacjenta jest kierowanie swoim odbiciem w taki sposób, by złapać, 
przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty.

Dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości pacjent otrzymuje 
natychmiastową informację zwrotną (biofeedback). Po każdym ćwiczeniu może 
obejrzeć proste statystyki, które dostępne są także w formie długookresowych 
raportów z zaznaczeniem postępów w poszczególnych zadaniach.

Zastosowania:

•	 rehabilitacja neurologiczna,
•	 rehabilitacja neuropsychologiczna,
•	 fizjoterapia,
•	 geriatria,
•	 rehabilitacja pourazowa,
•	 rehabilitacja ortopedyczna,
•	 wsparcie rozwoju dzieci  

z niepełnosprawnością,
•	 profilaktyka prozdrowotna.

Najważniejsze usprawniane funkcje 
ruchowe:

•	 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
•	 synchronizacja ruchów,
•	 koordynacja ruchów przeciwstronnych,
•	 ruchomość stawów,
•	 siła i wytrzymałość mięśni,
•	 szybkość reakcji,
•	 kontrola ruchów,
•	 dystrybucja obciążenia,
•	 kontrola równowagi.

Najważniejsze usprawniane funkcje 
poznawcze:

•	 skupienie uwagi,
•	 podzielność uwagi,
•	 hamowanie reakcji odruchowych,
•	 pamięć,
•	 operowanie posiadaną wiedzą,
•	 percepcja wzrokowa,
•	 liczenie,
•	 czytanie,
•	 podejmowanie decyzji,
•	 rozwiązywanie problemów.
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Ćwiczenia w Neuroformie:

Atrakcyjne wirtualne środowisko

Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku, 
co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia 
nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych. 
Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie 
efektywności rehabilitacji.

Unikatowe zadania ruchowo-poznawcze

Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu 
Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych  
w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o 
unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie 
za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia 
sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami 
umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów 
poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy 
ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest 
szczególnie istotne. Skuteczność ćwiczeń Neuroformy wspierają 
badania naukowe (m.in. Stryła i Banaś, 2015).

Innowacyjny moduł terapii lustrzanej

Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane 
zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało 
zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie  
i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem 
widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna 
kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak 
sprawna. Skuteczność terapii lustrzanej w Neuroformie została 
udowodniona naukowo (Opara i in. 2016).

Trening kontroli równowagi

Moduł kontroli równowagi z platformą posturograficzną  
to rozszerzenie podstawowego stanowiska Neuroforma. Celem 
ćwiczeń jest poprawa czucia głębokiego, utrwalanie właściwych 
wzorców ruchowych i wzmacnianie mięśni posturalnych. Część 
ćwiczeń zawiera zadania wykonywane kończynami górnymi przy 
jednoczesnej konieczności kontrolowania równowagi. Moduł 
doskonale uzupełnia rehabilitację pacjentów neurologicznych  
i ortopedycznych  oraz seniorów.

Korzyści dla placówki:

•	 Zwiększenie	konkurencyjności: Neuroforma poszerza ofertę 
o innowacyjną rehabilitację z wykorzystaniem technologii 
wirtualnej rzeczywistości i biofeedbacku.

•	 Podniesienie	 skuteczności	 usług: Neuroforma łączy 
doświadczenie i wiedzę ekspertów oraz najnowsze osiągnięcia 
naukowe i technologiczne.

•	 Zwiększenie	 efektywności	 finansowej: wystarczy jedno 
kompleksowe narzędzie, aby prowadzić zabiegi z wielu 
obszarów, z różnymi grupami pacjentów.

Korzyści dla terapeuty:

•	 Usprawnienie	 przebiegu	 rehabilitacji: Neuroforma 
automatycznie zbiera informacje o przebiegu i rezultatach 
ćwiczeń i przechowuje je w profilach pacjentów.

•	 Zwiększenie	 kontroli	 nad	 ćwiczeniami: terapeuta decyduje 
o tym, jak będzie wyglądać ćwiczenie, a Neuroforma 
odpowiednio prezentuje zadanie i na bieżąco koryguje 
pacjentów.

•	 Lepsze	 wykorzystanie	 potencjału	 specjalisty: różnorodne 
ćwiczenia, łączące zadania z wielu obszarów rehabilitacji 
pozwalają terapeucie w pełni wykorzystać swoje umiejętności 
i prowadzić efektywną terapię różnych funkcji jednocześnie.

Korzyści dla pacjentów:

•	 Zwiększenie	 zadowolenia	 i	 zaangażowania: atrakcyjne 
zadania w formie prostych gier, uzupełnione o subtelne 
elementy motywacyjne zmieniają monotonne ćwiczenia  
w motywujące wyzwania.

•	 Zwiększenie	 skuteczności	 zabiegów: intensywna, 
wielowymiarowa, zweryfikowana klinicznie rehabilitacja  
z Neuroformą prowadzi do szybszego osiągnięcia postępów, 
a efekty widoczne są w wielu aspektach funkcjonowania 
pacjenta.

•	 Podkreślenie	 postępów: jasne statystyki z ćwiczeń, 
automatyczne dostosowanie poziomu trudności do optimum 
pacjenta oraz proste raporty z postępów uwidaczniają nawet 
niewielkie postępy rehabilitacji.
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Funkcjonalności Neuroformy:

Tworzenie profili pacjentów

Wszystkie informacje o pacjencie i jego ćwiczeniach przechowywane są w jego 
profilu. Liczba profili jest nieograniczona.

Tworzenie sesji treningowych

Różnorodna baza ćwiczeń daje ogromy wybór. Jasny podział na kategorie  
i przejrzysty interfejs gwarantują szybkie odnalezienie zadań odpowiednich dla 
każdego pacjenta.

Pomoce multimedialne

Baza pomocy multimedialnych w postaci filmów instruktażowych wspiera pacjentów 
na początkowym etapie pracy z Neuroformą, później mogą one zostać wycofane. 
Dzięki nim pacjent poznaje cel każdego ćwiczenia oraz prawidłowy sposób jego 
wykonania.

Wybór parametrów ćwiczeń

Decyzja o wyjściowym poziomie trudności, liczbie powtórzeń i zakresie ruchów 
pozostaje po stronie terapeuty. Jeśli ćwiczenie okaże się zbyt łatwe lub zbyt trudne, 
inteligentne algorytmy systemu odpowiednio je zmodyfikują. 28 zróżnicowanych 
poziomów trudności gwarantuje precyzyjne dostosowanie do aktualnej sprawności 
każdego pacjenta.

Automatyczna sesja treningowa

System informatyczny prezentuje kolejne ćwiczenia zgodnie z wprowadzonymi 
ustawieniami. W przerwach między zadaniami wyświetla podpowiedzi, statystyki 
i zachęcające komunikaty.

Automatyczna korekcja postawy

System optyczny wykrywa pozycję pacjenta i dostosowuje do niej widok na ekranie. 
Jeśli pacjent w trakcie ćwiczenia zmieni pozycję na nieprawidłową, zostanie 
natychmiast skorygowany.

Wizualizacja rezultatów ćwiczeń

Po zakończeniu sesji terapeuta może wspólnie z pacjentem obejrzeć osiągnięte 
wyniki na przejrzystych wykresach i przeanalizować postępy w każdym  
z wykonanych zadań.

Oprogramowanie Neuroforma:

•	 rehabilitacja neurologiczna,
•	 rehabilitacja neuropsychologiczna,
•	 fizjoterapia,
•	 geriatria,
•	 rehabilitacja pourazowa,
•	 rehabilitacja ortopedyczna,
•	 wsparcie rozwoju dzieci  

z niepełnosprawnością,
•	 profilaktyka prozdrowotna.

Wyposażenie podstawowe:

•	 oprogramowanie Neuroforma,
•	 duży wyświetlacz,
•	 system informatyczny,
•	 system optyczny w technologii 3D.

Rozszerzenie - moduł kontroli 
równowagi:

•	 dodatkowy zestaw ćwiczeń,
•	 moduł pomiarów parametrów,
•	 związanych z kontrolą równowagi,
•	 bezprzewodowa platforma posturograficzna,
•	 składana barierka asekuracyjna.

Rozszerzenie - ramię odciążające:

•	 urządzenie funkcjonalne odciążające 
kończynę górną: regulowany stopień 
odciążenia i praca we wszystkich 
płaszczyznach.


