Nou! în cabinetul nostru, garnitura Forbrain utilizată în terapia
logopedică

Garnitura Forbrain este utilă în:
- corijarea tulburărilor de pronunție;
- automatizarea pronunției corecte;
- diferențierea sunetelor;
- remedierea dislexo-disgrafiilor;
- stimulare senzorială in cazul copiilor neverbali;
- perfecționarea dicției.

ForBrain

®️

Abilitatea noastra de a ne mentine atentia depinde de starea noastra generala de vigilenta,
permitand sistemului nervos sa fie receptiv la toate tipurile de informatii percepute. Totusi,
pentru a functiona optim, creierul are nevoie de stimuli iar majoritatea acestora sunt
receptate prin intermediul urechii. ForBrain
lucreaza asupra acestei stari de alerta
corticala favorizand transmisia frecventelor inalte ale vocii ce au un rol extrem de important
de energizare. Filtrul dinamic creeaza deasemenea variatii in intensitatea si rezonanta vocii,
al carui efect este de a surprinde continuu creierul, mentinandu-l in acest fel intr-o stare de
alerta. Scopul acestui factor este de a ajuta intarirea acestor mecanisme automate de
detectare a schimbarilor si ajustare, in consecinta imbunatatindu-ne nivelul de atentie.

®️

Vorbirea este caracterizata de un lant complex de sunete articulate care sunt “aranjate”
intr-o forma, matrice, de ritm specific. Acest ritm are la baza durata de timp si amplitudinea
sunetelor emise si semnificatiei date acestor parametrii. Pentru a putea controla acesti
parametrii este nevoie de o ajustare continua intre sunetele emise de noi si ceea ce urechea
percepe in mare prin conductie osoasa – constiinta fonologica. Amplificand sunetele
fundamentale a limbii vorbite si favorizand perceptia lor prin conductie osoasa, ForBrain
faciliteaza abilitatea de a vorbi si comunica fluent.

®️

Memoria joaca un rol esential in toate procesele de invatare, incepand cu cititul. Memoria pe
termen scurt (memoria fonologica) este principala parte ce ne permite sa stocam informatia
verbala pentru o analiza rapida. Memoria verbala este cea folosita atunci cand citim un text
si cea ce ne permite sa dam un sens textului si sa-l structuram prin punctuatie si ritm. Ea
este deasemenea cea care ne permite sa mentinem o conversatie si sa urmarim o un
rationament. Memoria verbala este legata de articularea constienta intr-un discurs, cu alte
cuvinte de nivelul de atentie concentrata pe mesajul transmis sau perceput. Filtrul
ForBrain
evidentiaza ritmul vorbirii iar conductia osoasa faciliteaza integrarea lui, in
consecinta imbunatatind abilitatea noastra de a retine mesajul vorbirii.

®️

Cum funcționează?

®️

ForBrain
funcționează ca un exercițiu audio-vocal. În timpul vorbirii acest dispozitiv
corectează sunetul vocii tale prin intermediul unui filtru dinamic.
Sunetul este transmis imediat (în timp real) urechii interne prin intermediul conductiei
osoase, adică prin vibrarea oaselor situate în partea frontala a urechilor. Nu veți auzi sub
forma de ecou, însă va veți auzi vocea diferit.
Filtrul dinamic
Conductia osoasa
Masaj logopedic
Masaj cu sonde

Teyping-l kineziofascial
Terapie Logopedica pentru copiii cu paralizie cerebrală (diverse forme) prin masaj bucal si
facial
Terapie logopedica la domiciliu
Evaluare logopedică
Terapie logopedică individuală
Abonamente plătite în avans: tarif special în funcție de numărul de ședințe
Evaluare și terapie în grădinițe private
Evaluarea şi terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist;
Terapia afaziei

