Osnove uporabne psihofiziologije in metode
bio/neurofeedback
Zreče, četrtek, od 11.30 do 13:00 ure
Predavatelj: dr. Nika Pušenjak Dornik, univ.dipl.psih., bio/neurofeedback terapevt, Larus Inventa d.o.o.
in Zavod ZŠID
Usposabljanje o uporabni psihofiziologiji, bio/neurofeedback tehnologiji in nevro terapiji.
Posredovanje terapevtskih izkušenj s področja ADHD, stresnega management, anksioznih motenj,
paničnih napadov, epilepsije.
Spoznavanje biofeedback naprav Nexus, programa BioTrace, biofeedback senzorjev in merjenih
parametrov (dihanje, HR, HRV, EMG, temperatura, GSR, koherenca). Osnovna predstavitev
neurofeedbacka.
V program je vključeno praktično učenje z bio/neurofeedback napravami za profesionalno in domačo
uporabo.
Podjetje Larus Inventa d.o.o. je ekskluzivni zastopnik biofeedback naprav Nexus, zato se bo na
seminarju možno dogovoriti za ugoden nakup naprav Nexus (Nizozemska). Skupaj z Zavodom ZŠID
izvaja izobraževalne delavnice s področja uporabne pishofiziologije in nevroterapije.
Usposabljanje je del programa za pridobitev kvalifikacije za Biofeedback asistenta.
Prijave sprejemamo na e‑pošto: info@larusinventa.com. Skupaj s prijavo, vas prosimo, da nakažete
kotizacijo 75 EUR (Zavod ZŠID, Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, IBAN SI56 1010 0004 3148
117 , Banka Intesa Sanpaolo d.d.). Po nakazilu, vas prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na:
info@larusinventa.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnove uporabe neinvazivne metode za stimulacijo možganov z
napravo za transkranialno stimulacijo tDCS Sooma
Zreče, petek, od 9.15 do 11:15 ure
Predavatelj: dr. Nika Pušenjak Dornik, univ.dipl.psih., bio/neurofeedback terapevt, Larus Inventa d.o.o.
in Zavod ZŠID
Delavnica je namenjena terapevtom in raziskovalcem, ki bi želeli pri svojem delu uporabiti metodo
transkranialne direktne stimulacije (tDCS). Predstavili bomo najnovejše raziskave s področja, tehnične
posebnosti uporabe naprave in nevropsihološke teorije, ki predstavljajo temelj za klinično uporabo
metode. Prikazana bo uporaba online aplikacije Sooma, kjer lahko terapevt preko aplikacije spremlja
svojega pacienta pri uporabi naprave v domačem okolju in sam napredek terapije. Predstavljeni bodo

protokoli pri zdravljenju: depresije, migrene, ADHD, kronične bolečine in OKM. Udeleženci bodo
imeli možnost preiskusiti uporabo naprave Sooma.
Podjetje Larus Inventa d.o.o. je ekskluzivni zastopnik tDCS naprav Sooma, zato se bo na seminarju
možno tudi dogovoriti za ugoden nakup naprav Sooma (Finska). Skupaj z Zavodom ZŠID izvaja
izobraževalne delavnice s področja uporabne pishofiziologije in nevroterapije.
Prijave sprejemamo na e‑pošto: info@larusinventa.com. Skupaj s prijavo, vas prosimo, da nakažete
kotizacijo 75 EUR (Zavod ZŠID, Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, IBAN SI56 1010 0004 3148
117 , Banka Intesa Sanpaolo d.d.). Po nakazilu, vas prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na:
info@larusinventa.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uporaba računalniškega kognitivnega terapevtskega programa
RehaCom in njegovih hitrih presejalnih testov

Zreče, sobota, od 11:30 do 13:00 ure
Predavatelj: dr. Nika Pušenjak Dornik, univ.dipl.psih., bio/neurofeedback terapevt, Larus Inventa d.o.o.
in Zavod ZŠID
RehaCom je celovit terapevtski računalniški program, ki je sestavljen iz 35 terapevtski modulov in 9
hitrih nevropsiholoških testov – screenigov. Je terapevsko orodje za aktivno treniranje možganov.
Pokriva vse skupine kognitivnih motenj v vseh fazah rehabilitacije. Največkrat ga uporabljamo za
rehabilitacijo po kapi, po travmatični poškodbi glave (TBI), pri ADHD, v geriatriji pri pomoči pri
kognitivnem upadu, v psihiatriji in pri teningu peak performance.
Na delavnici se boste naučili uporabljati program in ga boste tudi preizkusili. Ker bo vsak udeleženec
dobil demo verzijo programa, udeležence prosimo, da s seboj prinesejo svoje notesnike z vsaj
Windows 7 operacijskim sistemom, da si bodo lahko shranili program in tudi na njem aktivno delali
med delavnico.
Podjetje Larus Inventa d.o.o. je ekskluzivni zastopnik računalniškega kognitivnega programa
RehaCom (www.rehacom.si), zato se bo na seminarju možno dogovoriti za ugoden nakup terapevtskih
računalniških modulov. Skupaj z Zavodom ZŠID izvaja izobraževalne delavnice s področja uporabne
pishofiziologije in nevroterapije.
Prijave sprejemamo na e‑pošto: info@larusinventa.com. Skupaj s prijavo, vas prosimo, da nakažete
kotizacijo 65 EUR (Zavod ZŠID, Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, IBAN SI56 1010 0004 3148
117 , Banka Intesa Sanpaolo d.d.). Po nakazilu, vas prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na:
info@larusinventa.com.

