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e-mail:
senseas@neurodevice.pl

Stolik dopasowany do małych dzieci
Komputer wraz z oprogramowaniem
do rejestracji i analizy danych +
akcesoria
Dwa monitory (jeden do wyświetlania
dzieciom bodźców, drugi do obsługi
oprogramowania) umieszczone na
regulowanym ramieniu
Okulograf do nieinwazyjnej rejestracji
ruchów gałki ocznej dziecka
Kamera do zapisu przebiegu sesji
Urządzenie GSR informujące o
zmianie zaangażowania
emocjonalnego
Oprogramowanie
SENSEAS składające się z modułu
diagnostycznego oraz
terapeutycznego.
Stymulator tDCS (opcjonalnie)

ELEMENTY SYSTEMU
 

Kontakt 



 
Działanie

System pozwala na wykonanie

badania diagnostycznego przez

terapeutę oraz przeprowadzenie terapii

dziecka z 

już zdiagnozowanym zaburzeniem ze

spektrum autyzmu. 

 

Badanie odbywa się w przyjaznej

atmosferze, a prezentowane materiały
są wartościowe diagnostycznie jaki i  

atrakcyjne dla dziecka. 

 

W badaniu stosuje się certyfikowany

okulograf, rejestrujący aktywność
wzrokową dziecka podczas oglądania

treści multimedialnych. Mierzona jest

również reakcja skórno-galwaniczna

(GSR), przy pomocy urządzenia

zakładanego na nadgarstek. 

 

Wszystkie te wskazania są
analizowane przez opracowany

algorytm, dzięki czemu terapeuta

otrzymuje informację zwrotną na temat

wykrytych nieprawidłowości.

Jednoczesne zastosowanie

stymulatora mózgu tDCS może

przyspieszyć efekty terapii.
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Wspomaganie diagnozy
 

System jest czuły na wykrywanie nawet drobnych
nieprawidłowości, które mogą być niewidoczne gołym

okiem. Wskazuje problematyczne aspekty, co
sugeruje kierunek do dalszych obserwacji dziecka. 

 
Bezpieczny system 

Użyte zostały certyfikowane urządzenia badawcze,
a zaszyfrowana baza danych pacjentów chroni przed

dostępem osób do tego nieuprawnionych. 
Dostosowany do potrzeb dzieci

Wszystkie elementy systemu wielkością dopasowane
są do małych dzieci (np. małe biurko, fotelik, itp.).

Ciekawe materiały, dostosowane do wieku,
przyciągają wzrok dziecka. 

 
Modułowość rozwiązania

Cały system składa się z dwóch głównych
komponentów - stanowiska i aplikacji, która umożliwia

wspomaganie diagnozy jak i terapii dzieci ze
spektrum autyzmu. Pozwala to na wykorzystanie
samego stanowiska do przeprowadzania również

innych badań małych dzieci. 
 

Materiały multimedialne dostosowane do wieku
dzieci

Film diagnostyczny został dostosowany do małych
dzieci. Film uwzględnia problematyczne aspekty

uwagi wzrokowej u dzieci z ASD. Materiały zostały
opracowane przy współpracy ze specjalistami od

diagnostyki i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 

Dostosowanie trudności zadań w terapii
Moduł terapeutyczny zawiera kilka rodzajów ćwiczeń,
na wielu poziomach trudności oraz skupiających się

na różnych aspektach uwagowych - możliwość
dostosowania do potrzeb dziecka. 

 
Przebadany system

Baza została stworzona podczas badań
realizowanych zarówno z dziećmi rozwijającymi się
prawidłowo jak i tymi z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu.

 

 

 

Wspomaga diagnozę zaburzeń ze spektrum

autyzmu dokonywaną przez

lekarzy/terapeutów u  małych dzieci (w wieku

2-5 lat). 

System wspiera klasyczną ocenę stopnia

zaburzeń poprzez wgląd w procesy

poznawcze i fizjologiczne

System SENSEAS Cechy i możliwości


