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نووفیدبک خطی و غیر خطی

 دســتگاه های نووفیدبک در دو دسته گسترده وجود دارد: خطی(مبتنی بر

(پوتکل) وغیر خطی (داینامیک

 

نووفیدبک خطی

 سیستم های بازخورد زستی گفته می EEG اولین نســل دســتگاه ها بود که به آنها

 شــود. نحوه کار آنها به این صورت اســت که ابتدا با داشتن درمانگر نووفیدبک از

 به (QEEG)الگوهای الکرکی مغز نقشــه بردای می کنند. این نقشه رنگی

.درمانگراجــازه می دهد تا فعالیت مغز را تجزه و تحلیل کند

س نقشه به عنوان مرجع درمانگر برای تنظیم پوتکل های جهت کمک به  ســپ

مغز برای حرکت به ســمت الگوهای طبیعی و سالم موج مغی استفاده می شود

 طول امواج مغی نشــان دهنده ی اندازه گیی ولتاژ الکرکی مغز است که از

 طرق راضیات به فرکانس های مختلف ترجمه می شــود. این فرکانس ها دارای

(

نووفیدبک غیرخطی

 نســل دوم دستگاه های نووفیدبک با نزدیک شدن سرعت محاسبات به

 ســرعت پردازش مغز بوجود آمد. از طراحی این سیستم به دلیل فرمول

 راضی اســتفاده شده به عنوان غیرخطی یاد می شود که نشان دهنده

 چگونگی ایجاد تغیر به صورت طبیعی مغز اســت. وش تغیر و بهبود مغز

یک ویکرد سیستمی غیر خطی است

تفاوت نووفیدبک خطی و غیر خطی

ش بنی ٪100 کار کند ، یک سیســتم خطی اســت.  هر چیی که با قابلیت پ

 نمونه ای از یک سیســتم تغیر غیرخطی ، آب و هوا اســت. ما درک می کنیم که
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نووفیدبک و اختالالت

 در ســال 2001، انجمن سایکوفیزولوی و بوفیدبک کارردی و جامعه تنظیم عصبی،

ک تهیه  گایدالین های را برای ازاب میزان اثرخشــی بالینی مداخالت سایکوفیزولوژ

 کردند . این گایدالین مورد تأید هیئت مدیران هر دو ســازمان قرار گرفت و اکنون

 ویراســت سوم آن در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. این معیار تعین سطح

اثرخشــی، برای موارد بسیای از کارردهای بوفیدبک مورد استفاده قرار گرفته است

ســطح 1: به  صورت تجری و آزمایشی مورد تأید قرار نگرفته است

سطح 2: با احتمال کم مؤثر است

سطح 3: با احتمال زاد مؤثر است

سطح 4: مؤثر است

سطح 5: مؤثر و اختصاصی است



برای شنیدن پادکست کلیک کنید

مطالعه موردی

ADHD برســی اجمالی وند درمان غیر داوی پسر بچه دچار

telegram.me/sarmadtec
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اقتصاد درمان

 تعرفه نووفیدبک

تعرفه نووفیدبک چه قیمتی است؟

اصوال چند جلســه نووفیدبک برای یک بمار الزم است؟  

اصوال چند جلســه نووفیدبک برای یک بمار الزم است؟  

هنگام خرد دســتگاه به چه نکای دقت کنیم؟  

هنگام خرد دســتگاه به چه نکای دقت کنیم؟  

 هزنه نووفیدبک اســتاندارد (معمولی) بن 100 هزار تومان تا 150 هزار تومان

 برای هر جلســه، در شهرهای مختلف کشور متغیر است. هزنه لورتا نووفیدبک

(عمقی) بن 180 هزار تومان تا 220 هزار تومان برای هر جلســه است

 تاب وضعیت بمار و اختالل او، تعداد جلســات می تواند بسیار متغیر باشد. با

 می توان برسی دقیق تی از وضعیت مغز بمار QEEG گرفتن نقشــه رنگی مغی

داشــت. اما به صورت کلی درمان بن 30 تا 40 جلسه زمان می برد

 دســتگاه های نووفیدبک متنوعی (ساخت داخل و خارج) در بازار ایران موجود

 اســت. تاب پارامترهای فنی، کیفیت دستگاه و تعداد کانال های دستگاه (2، 4، 8،

 10، 16 یــا 19 کانــال) قیمت های متنوعی از 50 میلیون تومان تا 220 میلیون تومان

 در بازار یافت می شــود. طبعا هر چه تعداد کانال های دســتگاه بشتر باشد، دست

 درمانگــر برای طراحی پوتکل های متنوع و درمان موثرتر بازتر بوده و هم چنین

ازابــ های حین درمان دقیق تر خواهد بود

 دســتگاه 19 کاناله فناوران ســرمد امکان انجام                           نووفیدبک را به شــما

 می دهد تا درمانی موثر برای بماران طراحی کنید. هم چنین با داشــتن قابلیت

 دیدن                                           در هر جلســه درمان، امکان برســی وند درمان و وضعیت

 فرد در هر جلســه وجود دارد. طراحی کارردی نرم افزار به شــما کمک می کند بسیار

ش فرض اســتفاده نموده و یا پوتکل درمانی  راحت، از پوتکل های درمانی پ

ص خود را طراحی کنید. در نهایت رپورت جامعی از وضعیت مغز بمار در  خــا

انتهای هر جلســه داده می شــود که به درمانگر کمک می کند با دقت باالی ترند

.تغیرات فعالیت مغز را برســی نموده و وند درمان را بهینه کند

 اولین نکه مهم، انتخاب دســتگاه مناسب است. از مهم ترن پارامترهای موثر در

 طراحی درمان موثر نووفیدبک، امکان ازاب اولیه و هم چنین حین جلســات

درمان اســت. از سه وش در کلینیک ها استفاده می شود

س Baseline اســتفاده از  خود شخص که دقیق نیست، چون مقایسه ای با دیتاب

هنجار انجام نمی شود

 که با پنج کانال انجام می شــود و داده های شخص با جامعه Q اســتفاده از کلینیکال

هنجار مقایســه می شود و دقت نسبی دارد

 که با حداقل 19 کانال انجام می شــود و داده های شخص با دیتا QEEG اســتفاده از

س مقایســه می شود و دقیق ترن حالت است  ب

 هم چنین الزم اســت دقت کنیم که انواع مختلف نووفیدبک با دستگاه ها،

 قابل انجام اســت و می توانیم متناظر با کارکرد دلخواه، دستگاه متناسب

تهیه کنیم

 نووفیدبک ســطحی : که تایر معمولی بن حالت ها دارد و با 2 تا 8 کانال انجام

می شود

 زد اســکور نووفیدبک : که تایر خوب دارد و با 19 کانال انجام می شــود. اساس کار،

س ســالم است. داده های شخص در Zscore صفر کردن انحراف از معیار  از دیتاب

س نووگاید قیاس شــده و درمان موثر طراحی می شود هر لحظه با دیتاب

 لورتا نووفیدبک: که موثرترن حالت اســت و با 19 کانال انجام می شــود. در این

                  حالت وی نواحی عمقی مغز کار می شــود و با تصحیح عملکرد نواحی

اختالل درمان می شود

 نکه مهم دیگر راحتی کار با نرم افزار، داشــتن پوتکل های درمانی به صورت

ض در نرم افزار و امکان ارائه فیدبک های متنوع به مراجعین اســت. ش فر  پ

 هــم چنین حتما دقت کنید که نرم افزار قابلیت کنتل وند درمان بمار و

ارایه گزارش تحلیلی به بمار را داشته باشد
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Live QEEG

دستگاه نووفیدبک
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دراره ما 

فنــاوران ســرمد بــا تمرکــز بــر ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر داده و الگورتــم هــای محاســبای در راســتای تســهیل 
فرآیندهــای کمــک تشــخیصی بــرای طیــف وســیعی از متخصصــان حــوزه مغــز و اعصــاب اقــدام بــه توســعه 

مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط کرده است. 

ـن مهندســان و محققــان ایراـنـی توانســته اســت محصوـلـی در کالس  تیــم فنــاوران ســرمد شــامل نخبــه تـر
جهانــی تولیــد و بــه بــازار ارائــه دهــد. تمرکــز اصلــی فنــاوران ســرمد تولیــد و توســعه ابــزار مرتـبـط بــا تحقیقــات 
ـن رشــته ای علــوم اعصــاب شــناختی و هــوش مصنوعــی میباشــد و اـیـن محصــوالت هــم اکنــون در بــش از  ـب
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