
Nazwa Opis Sztuk Cena brutto

System do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa
Terapia dla max. 4 osób na różnych programach 

terapeutycznych w tym samym czasie.
1

Elektroniczne ucho

Moduł dźwiękowy zestawu terapeuty, wraz z niezbędnymi 

gniazdami do podłączenia słuchawek, mikrofonu, zasilacza i 

gniazda USB (drukarkowe).

1

Zintegrowane słuchawki powietrzno - kostne

Profesjonalne słuchawki wokółuszne, wraz ze 

zintegrowanym pobudnikiem kostnym. Słuchawki z wysokiej 

klasy odpornym na zakłócenia przewodem kablowym,  

zapewniającym bezstratny przesył sygnału.

7

Opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych Opaski dla dzieci do optymalnego dopasowania słuchawek. 1

Mikrofon pulpitowy

Wysokiej klasy i czułości mikrofon pulpitowy, wraz z osłonką 

w formie metalowej siateczki. Mikrofon przenzaczony od 

ćwiczeń aktywnych oraz nagrywania głosu matki.

1

Pendrive z aplikacją terapeuty,podręcznikiem użytkowania, oraz bazą utworów muzycznych.  

Pendrive z zapisaną aplikacją terapeuty (oprogramowanie), 

podręcznikiem użytkowana w formie elektronicznej oraz z 

zapisaną bazą utworów muzycznych będącą podstawą 

terapii.

1

Listwa przeciwprzepięciowa
Dedykowana listwa zapewniająca bezpieczeństwo sprzętu i 

użytkowania.
1

Umowa licencyjna
Umowa licencyjna na czas nieokreślony na użytkowanie 

sprzętu oraz oprogramowania.
1

Dedykowany laptop
Dedykowany laptop, zapewniający trwałość, bezpieczeństwo 

i stabilność pracy.
1

Dedykowane urządzenie wielofunkcyjne

Dedykowane urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, 

ksero. Służy do archiwizowania diagnozy w systemie oraz 

wydruku wyników terapii.

1

Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC) Sprzęt medyczny. 1

Szkolenie z obsługi systemu
Szkolenie z obsługi systemu w placówce u Klienta dla 

nieograniczonej liczby Użytkowników.
1

Instalacja i uruchomienie w placówce Zamawiającego
Dowóz, instalacja i uruchomienie zestawu w placówce 

Klienta.
1

Darmowe wypożyczenie sprzętu do terapii Neurofeedback

Darmowe wypożyczenie profesjonalnego, 2-kanałowego 

sprzętu do terapii Neurofeedback, posiadającego Deklarację 

Zgodności, w celach diagnostycznych na okres 1 miesiąca. 

Sprzęt wykorzystywany do porzeszonej diagnostyki 

Pacjentów oraz terapii skojarzonej z terapią wg A. Tomatisa.

1

Przeszkolenie z obsługi sprzętu do terapii neurofeedback
Przeszkolenie z obsługi sprzętu do terapii Neurofeedback w 

zakresie diagnostyki oraz prowadzenia podstawowej terapii.
1

Moduł nostres

Moduł zawierający podstawowe akcesoria do treningu 

motoryki małej podczas terapii z metodą wg A Tomatisa. 

Moduł zawiera przynajmniej: "Gniotek" antystresowy 4 szt., 

Kula lub kostka "labirynt" do uspokojenia, ćwiczenia 

koncentracji oraz cierpliwości - 4 szt., Kula manipulacyjna z 

otworami do oznaczonymi kolorystycznie - 4 szt.

1

Moduł nolimit

Moduł zawierający stałe i bezterminowe wsparcie 

merytoryczne oraz techniczne dla Użytkowników 24h/7 dni 

w tygodniu.

1

Moduł diagnostyczny
Profesjonalny, dedykowany audiometr medyczny, 

skalibrowany zgodnie z parametrami metody wg A Tomatisa.
1

Moduł akcesoria

Zestawy pomocy terapeutycznych, w zestawie: wycinanki, 

malowanki, karty do gry, pisaki, farby i inne - 16 zestawów

Akcesoria do utrzymywania czystości i dezynfekowania 

słuchawek oraz sprzętu - 2 zestawy

1

Aparat Tomatis - Elektroniczne Ucho - PAKIET AKCESORIA + DIAGNOZA + TERAPIA

60 500,00 zł


