
  
  

Egészség és teljesítőképesség 
fejlesztése smart technológiával 

Biofeedback Neurofeedback qEEG 

Fiziológiai folyamatok optimalizálása 
a stressz és az egészség kezelésében 

Az agyműködés optimalizálása a 
kognitív teljesítmény javítására  

Az agyműködés és az agyhullám-
jelek valós idejű megjelenítése 

Az 1992-ben Hollandiában alapított Mind Media intelligens orvosi technológiát fejleszt a test-agy

együttes  egészségének mérésére és optimalizálására. Támogatjuk az egészségügyi szakembereket 

abban, hogy hatékonyabb és személyre szabottabb kezelést biztosítsanak a stressz okozta 

rendellenességek, valamint a kognitív rendellenességek esetén. Megoldásaink a fiziológiával és a 

pszichológiával kapcsolatos klinikai alkalmazások széles körében használhatók. 

 Innovatív megoldások a stresszkezelésben és a kognitív fejlesztésben 

Több, mint 25 egészségügyi és kutatási tapasztalat  

 

 

 

Évente +100 gyakorlatorientált, professzionális képzés  

Tapasztalt szakemberek nemzetközi hálózata 

Folyamatos technikai támogatás, vevőorientált szolgáltatások 



  
  

by 

Multimodális 

Sokféle fiziológiás jel 

mérése egyidőben 

Magas minőségű adat 

Tiszta és pontos adatok 

Könnyű használat 

Plug-and-play megoldásokkal 

kiemelt hatékonyság körülményektől függetlenül 

Személyre szabottság 

Rugalmasan formálható 

szoftver és protokollok 

Wireless Orvosi minőség 

Valósidejű adatok wireless 

vagy vezetékes kapcsolattal 

Magas minőségű, 

orvostechnikai szoftver 

5 .000+ 300+ 150+ 500+ 
legjobb felhasználó 

világszerte 
klinika 

és kórház 
tudományos megjelenés 

és publikáció egyetemek 

info@mindmedia.com | www.mindmedia.com 
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Neurofeedback 
Az idegrendszeri aktivitás modulációjával javítja a figyelmi, 
fókuszálási és teljesítmény mutatókat 

A Neurofeedback egy módszer az agy elektromos aktivitásának, az elektroencefalográfiának (EEG) 

vizualizálására és edzésére. Az EEG vizualizálásával az emberek megtanulják jobban szabályozni agyi 

tevékenységüket az operáns kondicionálás elveinek megfelelően. A kutatások azt mutatják, hogy a 

neurofeedback önmagában és más viselkedési terápiákkal kombinálva hatékony a figyelemmel 

kapcsolatos problémák és alvászavarok kezelésében. A módszer az agy optimalizálására összpontosít, 

nem pedig a tünetek elnyomására, ahogy azt a gyógyszeres kezelés teszi.  

Ahhoz, hogy teljes fiziológiai képet kapjunk és betekintést nyerjünk az elme-test interakciójába, gyakran 

ötvözzük a neurofeedbacket és a biofeedbacket. 

A neurofeedback előnyei 

Értékeli a neurofiziológiai válaszokat  és 
a kóros mintákat 

Tudatos kontrollra tanít a test tudattalan 
fiziológiai reakciói felett  

Nem-gyógyszeres és nem- invazív megoldás 

A páciens aktív részvételét igényli  

A probléma okát kezeli a tünetek kezelése 
helyett  

Személyre-szabott tréning multimediás 
eszközökkel (videóval, képekkel, 
játékokkal)  



  

  
A feedback kör 

      Mérés 
Az agyműködés 

felmérése és kezelési 
terv felállítása 

Frequency Band Tréning | 1-4 x EEG 
Slow Cortical Potentials (SCP) 

Z-Score | 2-4 x EEG 

qEEG | 19 x EEG | 1-4 x EEG 
Slow Cortical Potentials (SCP) 

Z-Score | 2-4-19 x EEG 
Biofeedback | 1x Trigger 

qEEG | 24 x EEG 
Frequency Band Tréning | 4 x EEG 

Slow Cortical Potentials (SCP) 
Z-Score | 4x EXG Biofeedback 

1x Trigger 

A Mind Mind képessé teszi az egészségügyi szakembereket arra, hogy megmérjék és 
leképezzék az emberi elme-test interfészt. Intelligens technológiánk használatával az 
emberek megtanulhatják fiziológiai folyamataik önszabályozását az egészség és a 
teljesítmény javítása érdekében. 
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Test & Elme együttműködése 

Optimalizálás 
Az agy optimalizálása 

valós idejű audiovizuális 
visszacsatolással a 

fiziológiai állapot alapján. 

Monitorozás 
Egy vagy több ülés 

neurofiziológiai hatásainak 
és eredményeinek 

elemzése. 

Tudatosítás 
Egy vagy több EEG jel 

vizualizálása és ezáltal az 
agy működésének 

bemutatása 

A feedback kör 

Neurofeedback eszköztár 



 
  
  

Biofeedback 
A test fiziológiai folyamatainak optimalizálása a jobb egészségért 

A Biofeedback egy módszer az agy és a test együttesének működéséből adódó fiziológiai 
tevékenység vizualizálására és edzésére. Ezeket a jeleket valós idejű visszajelzésként 
használva az emberek tudatosítják az általában öntudatlan folyamatokat, ezáltal lehetővé válik 
számukra a fiziológiai folyamatok önmaguk általi szabályozása. A biofeedback az optimális 
egészség eléréséről szól - a fizikai, mentális és érzelmi állapotok terén egyaránt. A kutatások azt 
mutatják, hogy a biofeedback sikeres kiegészítője számos, gyakran stresszel összefüggő orvosi 
és pszichológiai rendellenességnek. A biofeedback az egészségügyi probléma okainak 
kezelésére összpontosít, nem pedig a tünetek kezelésére. 

A biofeedback előnyei 

A test fiziológiai folyamatainak tudatosulása 

A páciens aktív szerepe és együttműködése  

Vizualizálja a különböző gondolatok, 
érzések és érzések hatásait 

A test és elme holisztikus megközelítése 

Nem gyógyszeres és nem-invazív kezelés 

A meglévő terápia mellett folytatható, 
kiegészítő fejlesztés 



  
  

The 
feedback 
loop 

Tudatosítás 
Egy vagy több fiziológiai 

jel vizualizálása és 
ezáltal a test 

működésének 
beazonosítása 

A feedback kör 

Mérés 
Az agyműködés felmérése 
és kezelési terv felállítása 

Optimalizálás 
A test-agy irányítóközpont 
optimalizálása valós idejű 

audiovizuális 
visszacsatolással a 

fiziológiai állapot alapján. 

Biofeedb
ack 
equipme
nt 

NeXus-32
Professzionális eszköz 

mérésre, kutatásra, 
kezelésre

NeXus-10 
Sokoldalú megoldás 
feedback mérésre 10 
csatornán keresztül: 
4 csatorna EMG /EEG 
egyidőben a keringés, a 
légzés, a bőrhőmérséklet és 
a bőrellenállás vizsgálatával 
PLUS trigger lehetősége  

24 csatorna EEG, 
4 csatorna EXG

PLUS
4 perifériás jel ÉS trigger 

alkalmazásának lehetősége

Biofeedback eszközök 

Test, Agy & Viselkedés 
A Mind Mind képessé teszi az egészségügyi szakembereket arra, hogy megmérjék és 
leképezzék az emberi elme-test központot. Intelligens technológiánk használatával az 
emberek megtanulhatják fiziológiai folyamataik önszabályozását az egészség és a 
teljesítmény javítása érdekében.  
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Monitorozás 
A fiziológiai hatások és 

változások elemzése egy 
vagy több ülés adatai 

alapján 



  
  
 
  
  

Multimodális adatfelvétel  

2 AUX csatorna 
a perifériás 
jelekhez 

2 ExG csatorna 
az EMG, EEG, 

EOG, ECG jelehez Biofeedback Neurofeedback 

Ground 

EMG (1-2 csatorna) 

HRV - ECG, Pulzus 

Légzés 

B 

Biofeedback Neurofeedback Research 

NeXus-10 
Csatlakozz a jövőhöz! 

A NeXus-10 egy sokoldalú és integrált rendszer, amely egyszerre képes mérni fiziológiai-logikai jelek széles 
skáláját, köztük az agytevékenységet (EEG), az izomfeszülést (EMG), a pulzust, a relatív véráramot, a bőr 
vezetőképességét, a légzést, a hőmérsékletet és még sok mást. 

Komplett megoldást kínál a biofeedback, a neurofeedback és a pszichofiziológiai kutatásokhoz. A NeXus-
10 4 ExG csatornát, 4 AUX csatornát, 1 digitális bemenetet és 1 trigger bemenetet kínál. Egyszerűen 
használható BioTrace + szoftverrel felszerelve érkezik.  

Változatos és integrált megoldások 

4 x bipoláris ExG | 4 x AUX | 1 x trigger | 1 x digitális 

Mintavételi gyakoriság akár 8.192 Hz, 24 bites feloldás 

Aktív védelem a minimális zajok és a mozgási műtermékek ellen 

Wireless Bluetooth a szabad mozgásért 

USB adat kapcsolat 

SD memóriakártya 

Trigger interface szinkronizációhoz 

LiPo elem, 24+ órás felvétel 

Orvostechnikai eszköz: MD (IIA), CE minősített, 
FDA által regisztrált 



  
  

Multimodális adatfelvétel 

4 AUX csatorna 
a perifériás 
jelekhez 

4 ExG csatorna 
EEG, EMG, ECG, 
EOG jelekhez 

Biofeedback Neurofeedback 

Ground 

EMG (1-4 csatorna) 

HRV - ECG, Pulzus 

Légzés 

Bőrellenállás 

Hőmérséklet 

Oximetria 

DC-EEG (1-4 csatorna) 

SCP 

Z-Score (2-4 csatorna) 

EOG 
Trigger input         Digital input 

BioTrace+ Software tulajdonságok 
 
Biofeedback and neurofeedback tréning applikációk végtelen sora  

Változatos audio-vizuális feedback opciók 

Két monitoros felállás lehetősége az optimális tréninghez 

Személyre szabható képernyő és beépített tréning protokollok 

Fejlett feedback lehetőségek és formák a személyes tréninghez 

Változatos elemzési és jelentés készítési lehetőségek 

Kliens adatbázisban tárolt adatok és információ 

Adatok exportálása and importálása azonos formátumban 

Test, Agy & Viselkedés 
A Mind Media 1992-es alapítás óta úttörő szerepet játszik az intelligens és sokoldalú biofeedback, 
a neurofeedback megoldások nyújtásában trénerek és kutatások számára egyaránt. 
Szolgáltatásainkkal támogatjuk  a szakembereket az emberi viselkedés és a neurofiziológia 
megértésére és folyamatainak alakítására az egészség és a teljesítmény javítása érdekében. 
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All-in-one csomag ingyenes frissítésekkel 



  
  
 
  

 

 

Biofeedback Neurofeedback qEEG 

Kiemelkedő színvonalú oktatás és képzés 
egészségügyi szakemberek számára 

Mind Media Akadémia 
Tudjon meg többet a biofeedbackről és a neurofeedbackről! Világszerte sokféle tanfolyamot 
kínálunk - kezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt. Oktatóink végigvezetik Önt a 
szakértővé válás folyamatán. Élvezze az általunk már felhalmozott tapasztalatok előnyeit, és 
fedezze fel a sokféle alkalmazást. Eddig már több mint 15 000 szakember végzett 
tanfolyamainkon. 

Bárhol elérhető Akkreditált 

Szerezzen 
továbbképzési 
kreditpontokat 

Online Szakértő 

7 0+ tanfolyam évente 
különböző 

helyszíneken 

E-kurzusok és képzések 
elvégzése otthonról 

Különleges szakértők 
tapasztalatainak 

megismerése 



  
 

Alkalmazás-specifikus biofeedback tanfolyamokat is kínálunk 

Biofeedback tanfolyamok 

Minősített Biofeedback Képzés Szakembereknek 
Ismerje meg a pszichofiziológia fontos alapjait és mindent, amit tudnia kell a biofeedback 
klinikai gyakorlatához történő hozzáadásáról. 
 
Heart Rate Variability (HRV) 

Tapasztalja meg a pulzusszám-változtatás használatának hozzáadott értékét 

Neurofeedback tanfolyamok 

Minősített Neurofeedback Képzés Szakembereknek 

Fedezze fel az EEG-t és az EEG használatát értékelésekhez és képzéshez. Ismerje meg a kapcsolódó 
alkalmazások neurofeedback és EEG méréseit. 

Alkalmazás-specifikus biofeedback tanfolyamokat is kínálunk 

qEEG képzések 

Okleveles qEEG Szakemberek számára 
Tudjon meg többet a kvantitatív EEG mint elemző és fejlesztő eszköz hozzáadott értékéről. 

Alkalmazás-specifikus biofeedback tanfolyamokat is kínálunk 

United States 

California 

Nevada 

Minnesota 

Texas 

Europe 

Germany 

Austria 

Asia & Pacific 

Australia 

New Zealand 

Indonesia 

China 

Switzerland 

The Netherlands 

Belgium Illinois Taiwan 

D.C. Luxembourg 

France 

Japan 

Colorado 

Oregon 

Thailand 

United Kingdom 

Spain Florida 

Poland 

Croatia 

Hungary 

Greece 
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