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Информация за пакет ЕЕГбиофийдбек нова версия 10
ПАКЕТ НЕ ВКЛЮЧВА ЛАПТОП ИЛИ КОМПЮТЪР И МОНИТОР.
НЕОБХОДИМО Е ОТ ВАШАТА СТРАНА ДА ГИ ОСИГУРИТЕ.

Имаме удоволствие, да представим нова версия EEG Digi Track BIOFEEDBACK 10.
Благодарение на креативността и многомесечна работа на инженерите на Елмико са
въведени поредица промени в интерфейса и функциите на софтуера ЕЕГ-биофийдбек.

Основни качества на новия ЕЕГ-биофийдбек 10 Диги Трак:

 възможност за записване на сигнала ЕЕГ и анализ след извътшване на тренинга










(допълнителен модул, цена 3500,00 лв)
нови платформи за био-обратната връзка (био-игри) само за вресия 10
нов вид платформа за био-обратната връзка - ФИЛМ (цена 170,00 лв)
възможност за наблюдение на играта в прозореца на терапевта
постоянно измерване на импеданса на електроди
включване на времева прогресия
възможност за добавяне на прозорци
възможност за дефиниция на собствени протоколи
показване на средните амплитуди и процентни съотношения за избрания канал
възможност за експортиране на резултати във формат HTML

* Изискване за инсталиране на пакет ЕЕГ-биофидбек:
 компютър или лаптоп: операционна памет RAM 1024 MB, процесор: 1.6 GHz,
 операционна система: WINDOWS XP HE, VISTA; диск: 120 GB, графична карта:
неинтегрирана с паметта 128 MB
 монитор 19”
 принтер

Компютъри със графична карта ATI (AMD) серия Radeon не работят със
система ELMIKO DIGITRACK BIOFEEDBACK!
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Допълнителни модули за био-обратната връзка

1 платформа за обратната връзка

-

с 1 вариант: 38,00 лв.; 45, 60 лв. с ДДС

-

с 2 варианта: 42,00 лв.; 50,40 лв. с ДДС

-

с 3 варианта: 52,00 лв. ; 62,40 лв. с ДДС

-

с 4 варианта: 58,00 лв.; 69,60 лв. с ДДС

-

с 6 варианта: 68,00 лв.; 81,60 лв. с ДДС

Платформа Филм – 141,67 лв.; 170,00 лв. с ДДС
с неограничена възможност за зареждане на филми

Намаления при закупуване на пакети:

-

5 – 9 платформи за стимулация – 10 %

-

10 – 14 платформи за стимулация – 15%

-

над 15 платформи за стимулация – 20 %
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Срок за доставка: До 20 работни дни след получаване на превод.
Начин на плащане: Банков превод
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Платъформи за био-обратната връзка за версия 10
1. Пръчки (платформа belki)
Играта има четири варианта: завъртени, прави, тройни и тройни 2. Във варианта
завъртени и прави желан ефект е постигане на голямо количество пръчки. За резултата
отговарят едновременно всичките активни протоколи. Във вариантите тройни и тройни
2 първия ред на пръчките отговария промиран параметър, за втория подтискан 1, а за
третия потискан 2 (бета2).
Добър резултат

Отрицателен резултат:

вариант: завъртени

Вариант: прави

вариант: тройни
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вариант: тройни 2

-

голямо количество на пръчките
голямо количество на пръчките
на всеки ред

- липса на пръчките
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2. Филм (платформа film)
В тази игра има възможност за използване на собствени филми (във формат avi).
Целта е постигане на голям екран (Алфа, Бета1, СМР) с добро качество (Делта или тета).
Втория потискан параметър е публика или появяващи се елементи на екрана под
различна (Бета2)

НОВО !!!!! ЦЕНА 170,00 лв. с ДДС

3. Зведна лента (платформа gwiezdna wstega)
Играта има 4 варианта: точки, линии, триъгълници и триъгълници RGB (със цветен
спектър). Във всички варианти положителен ефект е постигане на ясна картина със
светла аура.

3.1 Вариант - ТОЧКИ
Всеки параметър (промиран и двата потискани) отговарят за появяване на едната от
ленти съчетани от точки.
Отрицателен резултат:
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Добър резултат:
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3.2 Вариант – ЛИНИИ
Всеки параметър (промиран и двата потискани) отговарят за появяване на едната от
ленти съчетана от линии.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

3.3 Вариант – ТРИЪГЪЛНИЦИ
Всеки параметър отговаря на един от триъгълници. Положителен ефект са ясно
изразени светещи триъгълници.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

3.4 Вариант триъгълници RGB (със цветен спектър)
В този вариант червен триъгълник отговаря за усилван параметър, зелен е тета или
делт, а син за бета2.
Отрицателен резултат:
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Добър резултат:

София, жк Гео Милев, ул. Манастирска № 8
+359 893 55 63 60, +359 878 56 44 53, +359 2 465 4023
www.adea-bg.com, www.elmiko.pl, www.thoughttechnology.com

Официален
представител на
4. Оцветяване (платформа kolorowanka)
Тренингът с играта Оцветяване е свързана с усилие да се оцвети картинките възможно
най-бързо и най-точно. Усилван параметър отговаря на бързината на движения на
четка. Точността на оцветяване е свързана с потискан параметър (делта или тета) и
дебелината на четка показва начина на справяне с прага на бета 2 (втория потискан
параметър).
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

5. Космическият кораб (платформа rakieta)

Page

6

Целта на играта е космическия кораб да се движи бързо и права. Левия мотор отговаря
за усилван параметър, средния за потискан (тета или делта) и десния на втория
потискан (бета 2).
Играта има два варианта, разликата е в вида на космическия кораб.
Допълнително във варианта космически полет се вижда карта на трасето и червен
показалец за силата на полета. По време на полета появяват се планети и небесни тела
усложняващи полета.
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5.1 Космически кораб
Добър резултат:

- корабът се движи в права линя
- корабът се движи бързо
- има много огън и изпарения

Отрицателен резултат:

- корабът се движи бавно
- корабът завива или на дясно или на ляво
- има малко огън и изпарения

5.2 Космически полет
Добър резултат:

- корабът се движи в права линя
- корабът се движи бързо
- има много огън и изпарения

Отрицателен резултат:

- корабът се движи бавно
- корабът завива или на дясно или на ляво
- има малко огън и изпарения

6. Тетрис (платформа Tetris)

Page

7

Целта на игра е блокчета на се нареждат правилно, така да се подреждат в линии и да
изчезват. Усилван параметър е свързан с нареждане на прави линии от блокчета,
потискан параметър (делта или тета) отговаря за обръщане и пасване на блокчета.
Втория потискан ритъм (бета 2) отговаря на цветове и правилна форма на тунела,
където се подреждат блокчета.
Играта има четири варианта.
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5.1 Тетрис стандарт (платформа tetris standartowy)

Вариантът със светъл фон и пастелни цветове
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- блокчета подреждат се в линии
(усилван параметър бета, СМР или алфа)
- блокчета се обръщат (тета или делта)
- прав е тунела (бета 2)
- цветна картина

- блокчета не се подреждат в линии
(усиван парам. бета, СМР или алфа)
- блокчета не се обръщат (тета,делта)
- тунел е крив (бета 2)
- картината става черно-бяла

5.2 Тетрис виолетов (платформа tetris fioletowy)
Фона на играта е в виолетова гама.

Отрицателен резултат:

- блокчета подреждат се в линии
(усилван параметър бета, СМР или алфа)
- блокчета се обръщат (тета или делта)
- прав е тунела (бета 2)
- цветна картина

- блокчета не се подреждат в линии
(усиван парам. бета, СМР или алфа)
- блокчета не се обръщат (тета,делта)
- тунел е крив (бета 2)
- картината става черно-бяла
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Добър резултат:
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5.3 Тетрис 3D (платформа tetris 3D)
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- блокчета подреждат се в линии
(усилван параметър бета, СМР или алфа)
- блокчета се обръщат (тета или делта)
- прав е тунела (бета 2)
- цветна картина

- блокчета не се подреждат в линии
(усиван парам. бета, СМР или алфа)
- блокчета не се обръщат (тета,делта)
- тунел е крив (бета 2)
- картината става черно-бяла

5.4 Тетрис черно-бял (платформа tetris czarno-bialy)
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- блокчета подреждат се в линии
(усилван параметър бета, СМР или алфа)
- блокчета се обръщат (тета или делта)
- прав е тунела (бета 2)

- блокчета не се подреждат в линии
(усиван парам. бета, СМР или алфа)
- блокчета не се обръщат (тета,делта)
- тунел е крив (бета 2)

7.

Тунел (платформа Tunel)
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Целта на играта е преместяне на топка чрез тунела. Усилван параметър отговаря за
формата на първата част на тунела (Бета 1, СМР и Алфа), потискан параметър отговаря
за средната част на тунела (делта или тета) и втория потискан параметър за третата част
на тунела (Бета2). Топката след успешна игра изскача от тунела и започва от началото.
Играта има три варианта.
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7.1 Тунел тухла (платформа ceglany)

Фонът на играта е тухлен правоъгълен тунел. Топката излиза на поляна.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- топката се движи бързо
- тунелът е прав
- топката излиза на вън

- топката се движи бавно
- тунелът се деформира
- топката не стига до края

7.2 Тунел Виолетов (платформа fioletowy)
Фонът на играта е виолетов шестоъгълен тунел. Топката излиза в космическо
пространство.
Отрицателен резултат:

- топката се движи бързо
- тунелът е прав
- топката излиза на вън

- топката се движи бавно
- тунелът се деформира
- топката не стига до края

Page

10

Добър резултат:
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7.3 Тунел Черно-бял (платформа czarno-biało)
Фонът на играта е черно-бял правоъгълен тунел. Топката излиза на поляна.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- топката се движи бързо
- тунелът е прав
- топката излиза на вън

- топката се движи бавно
- тунелът се деформира
- топката не стига до края

8. Змия (платформа Wąż)
Целта на тренинга е змията изяждаща различни предмети да се движи бързо (усилван
параметър Алфа, Бета1 и ли СМР. Змията трябва да се извива (потискан параметър –
Делта или Тета). Втория потискан параметър (Бета2) отговаря на поява на камени и
красти. По време на тренинга долу на екрана появяват се обекти изядени от змията.
Играта има четири варианта.

8.1 Змия Пролет

Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- змия извива се
- змия движи се бързо
- няма камени и храсти

- змия е права
- змия движи се бавно
- има камени и храсти
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Фона на играта е светлозелена поляна а змията изяжда червени ябълка.
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8.2 Змия Пролет 2
Фона на играта е тъмнозелена поляна а змията изяжда червени ябълка.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- змия извива се
- змия движи се бързо
- няма камени и храсти

- змия е права
- змия движи се бавно
- има камени и храсти

8.3 Змия Есен
Фона на играта е бронзова поляна а змията изяжда златни круши.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- змия извива се
- змия движи се бързо
- няма камени и храсти

- змия е права
- змия движи се бавно
- има камени и храсти

8.4 Змия Черно-бял
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Фона на играта е черно-бяло карирано а змията изяжда сини звездички.
Добър резултат:

Отрицателен резултат:

- змия извива се
- змия движи се бързо
- няма сенки

- змия е права
- змия движи се бавно
- има сенки
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