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Wiedza i doświadczenie najlepszych specjalistów 
z dziedziny sygnałów biologicznych pozwoliła
stworzyć najbardziej innowacyjny aparat
Biofeedback dostępny na polskim rynku.

HPM Easy Biofeedback 2 kanałowy

HPM Easy Biofeedback 4 kanałowy

Rozpocznij pracę z aparatem 2 kanałowym, który
umożliwia w dowolnym momencie rozbudowę o
dodatkowe 2 kanały, tworząc aparat 4 kanałowy.
Intuicyjne, łatwe w obsłudze
i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie Easy
Biofeedback przeznaczone jest do rejestracji klientów,
sprawdzenia prawidłowego podłączenia elektrod,
zapisu krzywej, sterowania grami Easy Biofeedback
oraz do tworzenia raportów

Innowacyjny system do treningu Easy Biofeedback to
kompleksowe rozwiązanie, skierowane do szerokiej
grupy użytkowników. HPM Easy Biofeedbcak jest w
100% produktem polskim. Gwarantujemy sprawny
serwis oraz wsparcie techniczne i merytoryczne dla
wszystkich naszych klientów.

Certyfikowane szkolenia
Biofeedback  I,II i III stopnia

Skontaktuj się z nami:

W naszej ofercie posiadamy certyfikowane
szkolenia Biofeedback 1, 2 i 3 stopnia. To
dwudniowe szkolenia, realizowane w naszych
ośrodkach szkoleniowych w Warszawie,
Gliwicach, Poznaniu lub Elblągu. Przy zakupie
naszego aparatu, szkolenie w naszym ośrodku
dla jednej osoby gratis! Istnieje także
możliwość organizacji szkolenia dla min. 2
osób w dowolnym miejscu w Polsce. 



Samolot

Wielkość słoneczka,
wypuszczane promienie 
i występowanie chmur to
odpowiednik danych fali

Słoneczko

Kajak
Gracz musi dążyć do
tego, by kajak płynął
szybko, nie było
widocznych skał, a
woda była spokojna.

Nasz „Moduł Easy” umożliwia automatyczne
ustawienie poziomu trudności w grze. Belki
ustawiają się automatycznie i stale dostosowują
odpowiedni poziom trudności. Biofeedback jest
skutecznym treningiem stosowanym przy:
problemach w uczeniu się, trudnościach  w
czytaniu i pisaniu, impulsywności i agresji,
nadpobudliwości oraz zaburzeniach zachowania,
problemach koncentracji uwagi, wypaleniu
zawodowym u kadry menadżerskiej, zwiększenia
możliwości intelektualnych u studentów podczas
sesji egzaminacyjnej oraz przy uprawianiu sportu. 

Dodatkowo, nasz system pozwala na aktualizacje
oprogramowania przez internet. 
    

PZYKŁADOWE GRY
DO TRENINGÓW : 

RZETELNIE I
PROFESJONALNIE
PODCHODZIMY 
DO KAŻDEGO 
KLIENTA

TERAZ
DOSTĘPNE 
W VR - 
WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI

Nowoczesny aparat 5
generacji 
Intuicyjne i łatwe w
obsłudze polskie
oprogramowanie
Definiowanie własnych
protokołów treningowych

Zadaniem gracza jest by
stabilnie i szybko lecieć

samolotem podczas
ładnej pogody

Łuk
Celem gracza jest staranie
się, by jak najcelniej
trafiać strzałą w środek
tarczy

i wiele innych !
Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy treningi
Biofeedback przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Ta
nowoczesna technologia pozwala nam wprowadzić
kolejne innowacje. Zestaw zawiera plansze do
prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality
umożliwiający podłączenie gogli Oculus. Klient
doświadcza grę "od środka", a trener cały czas może
śledzić postęp gry na monitorze i ustawiać parametry w
oprogramowaniu. Dołącz do stale powiększającego się
grona naszych klientów, objętych stałym wsparciem
merytorycznym i technicznym. 
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łączymy ludzi z pasją

Easy Biofeedback to nowoczesny

system do prowadzenia treningów

Biofeedback, który powstał 

w 2019 roku. Dzięki wiedzy i

doświadczeniu najlepszych

specjalistów z dziedziny sygnałów

biologicznych, stworzyliśmy ten

innowacyjny system.

DLACZEGO EASY
BIOFEEDBACK

Firma HPM Medical powstała z misją

wprowadzenia innowacji i

nowoczesnych technologii do

Biofeedbacku. Zmieniamy pozory o

Biofeedbacku i ułatwiamy dostęp do tej

technologii która może wspierać rozwój

osobisty na każdym etapie życia.           

O HPM MEDICAL

Więcej informacji znajdziesz na

naszej stronie internetowej

www.hpm-medical.eu lub poprzez

szukanie Easy Biofeedback na

mediach społecznościowych. W

razie jakichkolwiek pytań lub

wątpliwości, zapraszamy do

kontaktu. 

JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ
WIĘCEJ?

WSPIERAJ
TWÓJ 
MÓZG



Biofeedback to skuteczna metoda
treningowa oparta na samoregulacji.
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu
otrzymujemy informacje na temat
aktualnego stanu fizjologicznego
organizmu na który możemy wpływać.

CO TO JEST BIOFEEDBACK

Osoba trenowana podłączona jest do
elektrod za pomocą czepka zakładanego
na głowie. Elektrody zbierają zapis fal
mózgowych z głowy, przedstawiany na
komputerze trenera za pomocą
specjalistycznego oprogramowania. 
Na monitorze przed osobą trenowaną
pojawia się gra z trzema zmiennymi
parametrami. 

JAK WYGLĄDA TRENING

Znajdź dogodny dla Ciebie gabinet 
i umów się na wstępne spotkanie. Na
pierwszym spotkaniu, trener
wytłumaczy jak wyglądają treningi
Biofeedback, omówicie wspólnie cele
pracy, przeprowadzi test Easy
Biofeedback i przygotuje plany
treningowe na następne spotkania. 

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z
BIOFEEDBACKIEM?

problemy z impulsywnością
problemy z koncentracją uwagi 
wypalenie zawodowe 
zaburzenia nastroju
problemy z emocjami
problemy z stresem
potrzeba odnoszenia lepszych
wyników przez sportowców podczas
zawodów lub treningów
potrzeba podniesienia kreatywności 

słaba jakość snu
nieśmiałość
niskie samopoczucie
problemy z relaksacją
problemy z nadpobudliwością
trudności w nauce 
potrzeba podwyższenia aktywności
poznawczej i możliwości
intelektualnych u studentów               
 w czasie sesji 

Biofeedback to skuteczna forma wsparcia
na każdym etapie życia. Od dzieci 
i młodzieży, do osób pracujących -
zmagających się z szerokim zakresem
problemów jak:

      w pracy

Zmagasz się z inną trudnością? Sprawdź
czy Easy Biofeedback może ci w tym
pomóc. Wystarczy skontaktować się z
nami lub bezpośrednio z gabinetem. 

JAKIE MA ZASTOSOWANIA?

lepsze radzenie sobie z emocjami
lepsze wykorzystywanie posiadanych
możliwości
większa efektywność zapamiętywania
zwiększenie umiejętności
komunikacyjnych
zwiększenie koncentracji
zmniejszenie stresu

Efekty treningów Biofeedback są
zauważalne nawet już po kilkunastu
spotkaniach. 
Są to między innymi:

JAKIE SĄ EFEKTY

Przez innowacyjny moduł 
"Easy", system Easy Biofeedback 

pozwala trenerowi prowadzić sesje,
skupiając się jeszcze bardziej na Osobie

Trenowanej i jej postępach 

JAK TO DZIAŁA?



Biofeedback
CO TO JEST

Osoba trenowana siada na wygodnym

fotelu przed monitorem i zakłada czepek.

Trener podłącza do czepka elektrody,

które zbierają informacje na temat

emitowanych fal mózgowych                    

 i przekazuje je do aparatu. Sygnał z

głowy jest wzmacniany i wyświetlany na

monitorze. Trener wykorzystuje te

informacje aby prowadzić trening          

 w wybranym celu.  

Dla kogo?

i jak może pomóc twojemu dziecku

Biofeedback to skuteczna metoda

treningowa oparta na samoregulacji.

Dzięki sprzężeniu zwrotnemu

otrzymujemy informacje na temat

aktualnego stanu fizjologicznego

organizmu na który możemy wpływać.

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

DOWIEDZ SIĘ JAKIE ZASTOSOWANIA MA
BIOFEEDBACK

OD HPM EASY BIOFEEDBACK
Ulotka informacyjna stworzona dla
rodziców dzieci uczęszczających
na treningi Biofeedback

JAK WYGLĄDA TRENING?

JAKIE SĄ EFEKTY?

Przy regularnym uczęszczaniu na treningi

Biofeedback, już po kilkunastu

spotkaniach można zauważyć zmiany jak:

Biofeedback jest skutecznym
treningiem, stosowanym między
innymi przy: 

 

problemach w uczeniu się
trudnościach w czytaniu i pisaniu 
problemach w zdobywaniu
umiejętności matematycznych
dysortografii
dysleksji 
impulsywności i agresji oraz
zaburzeniach zachowania
problemach koncentracji uwagi
zachowaniach buntowniczych 
problemach nastroju
przy uprawianiu sportu
przy problemach z emocjami
edukacji włączającej
(wyrównywanie szans
edukacyjnych)
wspomaganiu nauki języków
obcych

A także jako wsparcie konkretnych
sprawności i obszarów jak: 

czytanie
pisanie
logiczne myślenie
komunikacja werbalna
motoryka
koncentracja
pamięć

polepszenie koordynacji ruchowej,

lepsze radzenie sobie z emocjami,

zmniejszenie stresu,

zwiększenie koncentracji,

większa efektywność zapamiętywania,

spadek liczby popełnianych błędów

ortograficznych,

zwiększenie umiejętności

komunikacyjnych,

lepsze wykorzystywanie posiadanych

możliwości



Nasi użytkownicy

"Cieszę się że znalazłam Easy Biofeedback,
dzięki temu moja Zosia lepiej radzi sobie w

szkole"
Justyna, mama Zosi

"Dzięki treningom Easy Biofeedback, Hubert
nabrał więcej pewności siebie, i nauczył się

koncentrować na lekcjach"
Adam, tata Huberta

"Easy Biofeedback pomógł mi lepiej wspierać
moich podopiecznych" 
Ania, pedagog szkolny

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

HPM Medical
Bobrowniki 83, 

26-903 Głowaczów
 

+48 516 067 765
info@hpm-medical.eu

 

www.hpm-medical.eu
@hpmeasybiofeedback

 

Trener planuje

trening, tak aby

pracować nad

problemami Klienta.

Może to oznaczać

pracę nad relaksacją

w celu walki z

stresem, pracy nad

koncentracją lub

umiejętnościami

szkolnymi.

Podczas treningu, osoba

trenowana siedzi na

wygodnym fotelu, a na

monitorze pojawia się

gra (jak Kajak lub

Samolot), która posiada

3 zmienne parametry.

Osoba trenowana może

skupić się na grze,         

 a trener wykorzystuje ją

do ułatwienia sesji. 

DLACZEGO EASY
BIOFEEDBACK?

Easy Biofeedback to nowoczesny
system do prowadzenia treningów

Biofeedback, który powstał w 2019 roku.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu

najlepszych specjalistów z dziedziny
sygnałów biologicznych, stworzyliśmy

aparat z dokładnym pomiarem
impedancji, możliwością rejestracji 
aż 8 fal mózgowych i innowacyjnym

modułem Easy - który zapewnia
poprawnie ustawiony poziom trudności

dla każdego dziecka, i pozwala
trenerowi skupić się na prowadzeniu

sesji. 
 

ZAPRASZAMY DO GABINETU :


