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HPM MEDICAL 
ŁĄCZYMY LUDZI Z PASJĄ 
Wyróżnia nas rzetelne, profesjonalne oraz indywidualne podejście
do każdego Klienta.

Wiedza i doświadczenie najlepszych specjalistów w dziedzinie
sygnałów biologicznych pozwoliła nam stworzyć rewolucyjny i
nowoczesny aparat do treningu Biofeedback.

Od lat wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty stworzone w
oparciu o nowoczesne technologie. 

HPM Easy Biofeedback to produkt polski.

Dodatkowo aparat Easy Biofeedback spełnia wymagania
bezpieczeństwa elektrycznego wg PN-EN 60601-1.

Certyfikaty
Posiadamy certyfikaty:

Certyfikat CE
ISO 13485
ISO 29990
ISO 9001

Wszystkie certyfikaty dostępne na naszej stronie: hpm-medical.eu.

Tylko HPM Easy Biofeedback posiada innowacyjny system do
automatycznego, inteligentnego ustawienia poziomu trudności dla
danego Klienta. Dzięki zastosowaniu trybu automatycznego, trener
ma pewność że poziom trudności jest odpowiedni i może skupić się na
prowadzeniu treningu. 

Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym katalogu stanowią własność firmy HPM Michał Karpiński i podlegają ochronie prawnej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i
przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze

rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Żaden utwór, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach

eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej
zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela stanowi naruszenie

prawa. Podane informacje stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego.
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztk


DOWIEDZ SIĘ JAK
POKONAĆ
OGRANICZENIA -
JUŻ TERAZ
BIOFEEDBACK
DOSTĘPNY W 
WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI
HPM Easy Biofeedback to jedyny aparat Biofeedback dostępny w Polsce
wykorzystujący w trakcie treningów pełną wirtualną rzeczywistość. Dzięki goglom
Oculus możemy w pełni przenieść się w krainę gier w pełnych trzech wymiarach. Jest to
wspaniałe rozwiązanie uatrakcyjniające trening, pozwalające osobie trenowanej w
pełni skupić się na treningu, wyciszyć oraz "odciąć" od świata zewnętrznego. Trener
cały czas ma podgląd na to co widzi osoba trenowana i na bieżąco może wprowadzać
zmiany i kontrolować wybrane parametry treningu. 

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Easy Biofeedback 2 kanałowy 
z modułem VR / Wirtualna Rzeczywistość
teraz za 28 000,00 zł brutto

 

Gogle Occulus umożliwiające pracę w wirtualnej rzeczywistości
Moduł oprogramowania Easy Biofeedback VR
Gry dostosowane do wirtualnej rzeczywistości w 360* 

Koszt rozbudowy istniejącego aparatu o moduł 
VR (wirtualna rzeczywistość) to 15 000,00 zł brutto
Otrzymują Państwo:

INNOWACJA JEST JUŻ
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Easy Biofeedback 4 kanałowy 
z modułem VR / Wirtualna Rzeczywistość

teraz za 34 000,00 zł brutto
 

Podczas treningu Biofeedback, szczególnie trudne jest skupienie się na grze gdy
wokół klienta jest mnóstwo dźwięków, rozpraszających wystroi lub innych
elementów. Teraz dzięki wirtualnej rzeczywistości, gracz może przenieść się do
zupełnie nowego świata, odizolowanego od wszelkich bodźców zewnętrznych. 

Od gier jak "Pszczoły", w których gracz musi skupić się aby policzyć ilość pszczół,
do gier jak "Samochody" czy "Drony", w których każdy dron lub samochód jest
odpowiednikiem danej fali, oprogramowanie Easy Biofeedback umożliwi każdemu
znalezienie odpowiedniej gry dla siebie. Posiadamy także grę "film" która
umożliwia odtworzenie bajek lub filmów w grze. Gra "puzzle" pozwala
użytkownikowi wgrać serie zdjęć, które potem układają się w puzzle. Dzięki temu
istnieje nie ograniczona ilość możliwych gier na aparatach Easy Biofeedback.
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problemach w uczeniu się
specyficznych trudnościach w 

problemach w zdobywaniu 

impulsywności i agresji oraz 

problemach koncentracji uwagi
zachowaniach buntowniczych 
wypaleniu zawodowym u kadry 

zaburzeniach nastroju
przy uprawianiu sportu
problemach z emocjami
trening trudności szkolnych,
edukacja włączająca, 

wspomaganie umiejętności 

czytanie, 
pisanie, 
logiczne myślenie, 
rozwój mowy, 
funkcje słuchowo-językowe, 
komunikacja werbalna, 
motoryka, 
koncentracja, 
pamięć

       czytaniu i pisaniu 

       umiejętności matematycznych

       zaburzeniach zachowania

       menadżerskiej

       wyrównywanie szans 
       edukacyjnych

       uczenia się

A także jako wsparcie konkretnych 
sprawności i obszarów jak:

Biofeedback to skuteczna metoda treningowa,
stosowana m.in. przy:

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Easy Biofeedback 
2 kanałowy
Nowoczesny system do treningu Biofeedback to kompleksowe
rozwiązanie, skierowane do szerokiej grupy użytkowników. Rozpocznij
pracę z aparatem 2 kanałowym, który umożliwia w dowolnym
momencie rozbudowanie urządzenia o dodatkowe 2 kanały, tworząc
system 4 kanałowy. 

WYPOSAŻENIE 

13 000,00 zł
brutto

2 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM
Easy Biofeedback posiadającay 6 wejść
"touch proof" (wbudowanych na stałe)

Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB, RAM 8GB, nVidia, Windows 10) z dodatkowym
monitorem LCD 
"Moduł Easy" umożliwiający automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze -
belki stale dostosowują poziom trudności
Intuicyjne, łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w języku
polskim do rejestracji klientów, sprawdzenia podłączenia elektrod, sterowania
planszami oraz do tworzenia raportów
Zestaw elektrod miseczkowych  
Pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej 
Stale widoczny pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym
Czepek Easy Biofeedback ułatwiający podłączenie elektrod do głowy klienta
Żel Easy Biofeedback ułatwiający pomiar sygnału z głowy klienta
Stała, darmowa aktualizacja dostępna zdalnie przez internet
Stałe wsparcie merytoryczne i techniczne - jesteśmy do Waszej dyspozycji 24/7, aby
pomóc Wam wrócić do sprawnej pracy w razie jakichkolwiek problemów
 Po pierwszym roku korzystania z aparatu, zapewniamy jeden bezpłatny przegląd 

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Nowoczesny system do treningu Biofeedback, który działa precyzyjnie
w każdych warunkach. Oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal
w postaci barów na ekranie trenera podczas prowadzenia treningu:
(Delta,Theta,Alfa,SMR, Beta1, Beta2,Hi Beta, Gama)

4-kanałowy wzmacniacz sygnałów biologicznych HPM Easy Biofeedback
posiadający 6 wejść "touch proof" (wbudowanych na stałe)
Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB, RAM 8GB, nVidia, Windows 10) z dodatkowym
monitorem LCD 
"Moduł Easy” umożliwiający automatyczne ustawienie poziomu trudności w
grze - belki stale dostosowują poziom trudności
Intuicyjne, łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w
języku polskim do rejestracji klientów, sprawdzenia podłączenia elektrod,
sterowania planszami oraz do tworzenia raportów 
Zestaw elektrod miseczkowych 
Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej 
Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym, stale widoczny 
Czepek Easy Biofeedback ułatwiający podłączenie elektrod do głowy klienta
Żel Easy Biofeedback ułatwiający pomiar sygnału z głowy klienta
Stała, darmowa aktualizacja, dostępna zdalnie przez internet
Stałe wsparcie merytoryczne i techniczne - jesteśmy do Waszej dyspozycji
24/7 aby pomóc Wam wrócić do sprawnej pracy w razie jakichkolwiek
problemów
Po pierwszym roku korzystania z aparatu, zapewniamy jeden, 

       bezpłatny przegląd 

Easy Biofeedback 
4 kanałowy

WYPOSAŻENIE 

19 000,00 zł
brutto

Produkt 
Polski

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Rozpoczynasz pracę z treningiem Biofeedback i chcesz
zadbać o to aby mieć już wszystko na miejscu? 
W naszej ofercie posiadamy zestawy wzbogacone o
dodatkowe wyposażenie gabinetu. 

Cena aparatu Easy Biofeedback 2 kanałowego z
wyposażeniem gabinetu to 16 000,00 zł brutto 

Cena aparatu Easy Biofeedback 4 kanałowego z
wyposażeniem gabinetu to 22 000,00 zł brutto  

Dodatkowe wyposażenie 
gabinetu:

Fotel z podnóżkiem 
Fotel dla trenera 
Biurko pod monitor 
Biurko na laptopa dla trenera
Drukarka laserowa do wydruków

Fotele do treningu Biofeedback są specjalnie stworzone aby
zapewnić komfortowy i bezstresowy przebieg treningu. Aby
zyskać najlepszą jakość zapisu, jest to ważne aby ograniczyć
ruch, mruganie i kręcenie się podczas wizyty. Wiemy że
zwłaszcza u dzieci z nadpobudliwością i innymi zaburzeniami
jest to szczególnie trudne; dlatego polecamy zakup specjalnego
fotela z podnóżkiem do prowadzenia treningu. 

 

Wyposaż Twój Gabinet Biofeedback

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Czepek wykonany z elastycznego i trwałego
materiału 
Na czepku zaznaczone punkty z systemu
10/20 - wszystkie punkty są odpowiednio i
przejrzyście opisane  
Czepek wyposażony w specjalne spinki na
elektrody miseczkowe  
Czepek posiada otwory do łatwego
aplikowania żelu
Czepek posiada opaskę pod brodę do
łatwego utrzymania go na głowie  
Czepek w rozmiarze S (42-48 cm) w kolorze
żółtym
Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze
czerwonym - w standardzie
Czepek w rozmiarze L (54-60 cm) w kolorze
niebieskim
Strzykawka z tempą pipetą do aplikowania
żelu

Nowoczesny Czepek 
Easy Biofeedback: 

Nowe funkcje 
Easy Biofeedback: 

Nowoczesny aparat 5 generacji 
Intuicyjne i łatwe w obsłudze polskie
oprogramowanie
Definiowanie własnych planów treningowych
Aktualizacje oprogramowania przez internet
Możliwość pracy na 8 falach
Moduł "Easy" umożliwiający automatyczne
ustawienie poziomu trudności w każdej fali
Gra „Puzzle” – możliwości odtwarzania zdjęć 
Gra „Film”- możliwość odtwarzania filmów
Moduł VR - Biofeedback w wirtualnej
rzeczywistości



DOŁĄCZ DO STALE
POWIĘKSZAJĄCEGO
SIĘ GRONA
KLIENTÓW
ZACHWYCONYCH
STAŁYM WSPARCIEM
MERYTORYCZNYM I
TECHNICZNYM.

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Organizujemy profesjonalne certyfikowane, a przede 
wszystkim rzetelne szkolenia i warsztaty z zastosowania 
treningu Biofeedback dla wszystkich zainteresowanych.

Szkolenia organizowane są w małych grupach, co umożliwia 
indywidualne podejście do każdej szkolonej osoby. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, 
stworzyliśmy specjalnie dla Was szkolenia weekendowe. 
Dwudniowe szkolenia organizowane są w sobotę i niedzielę, uzyskasz
po nich pełen tytuł Trenera Biofeedback I, II lub III stopnia.

Certfikowane szkolenia
Biofeedback - I, II i III stopnia

Szkolenie Biofeedback I, II lub III stopnia 
Zajęcia prowadzimy w małych grupach 4/6 osobowych 
Istniej możliwość zorganizowania szkolenia w każdym miejscu w
Polsce 
Doradzamy w zakresie organizacji gabinetu i rozpisania protokołów
treningowych 
Stałe wsparcie merytoryczne po szkoleniu

Certyfikowane szkolenie I stopnia - 1 500,00 zł/osoba 
Certyfikowane szkolenie II i III stopnia  to 2 500,00 zł/osoba

Certyfikowane szkolenie I stopnia - 2 200,00 zł/osoba. 
Certyfikowane szkolenie II i III stopnia - 3 000,00 zł/osoba.

Certyfikowane szkolenie I stopnia - 950,00 zł/osoba. 
Certyfikowane szkolenie II i III stopnia - 1 500,00 zł/osoba.

Nasze profesjonalne szkolenia dotyczące Biofeedback, potwierdzone są 
 Systemem Zarządzania Jakością Usług Edukacyjnych ISO 29990,
ISO 9001. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod
numerem: 2.14/00055/2020

Cena Szkolenia w ośrodku HPM w Warszawie, Poznaniu, Elblągu lub Gliwicach:

Cena Szkolenia w placówce u Klienta:

(Warunkiem organizowania szkolenia u Klienta to uczestniczenie w nim minimalnie dwóch osób)

Cena Szkolenia online:

info@hpm-medical.eu tel: +48 516 067 765



Cennik
Easy Biofeedback 2 kanałowy 
2 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 4 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod  

13 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 2 kanałowy z wyposażeniem gabinetu
2 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 4 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod  • Fotel z podnóżkiem • Fotel dla trenera • Biurko pod monitor • Biurko na laptopa
dla trenera • Drukarka laserowa do wydruku • 

16 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 2 kanałowy z modułem VR
2 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 4 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod • Dodatkowe oprogramowanie do pracy w wirtualnej rzeczywistości • Gogle VR
Occulus • Gry do pracy w VR • 

28 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 2 kanałowy z wyposażeniem 
gabinetu i modułem VR 31 000,00 zł brutto

2 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 4 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod • Fotel z podnóżkiem • Fotel dla trenera • Biurko pod monitor • Biurko na laptopa
dla trenera • Drukarka laserowa do wydruku • Zestaw wacików do czyszczenia głowy • Dodatkowe
oprogramowanie do pracy w wirtualnej rzeczywistości • Gogle VR Occulus • Gry do pracy w VR • 

Easy Biofeedback 4 kanałowy 
4 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 6 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod 

19 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem gabinetu
4 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 6 elektrod • Czepek w rozmiarze M
• Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik
do moczenia elektrod • Fotel z podnóżkiem • Fotel dla trenera • Biurko pod monitor • Biurko na
laptopa dla trenera • Drukarka laserowa do wydruku • 

22 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 4 kanałowy z modułem VR
4 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 6 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod • Dodatkowe oprogramowanie do pracy w wirtualnej rzeczywistości • Gogle VR
Occulus • Gry do pracy w VR • 

34 000,00 zł brutto

Easy Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem 
gabinetu i modułem VR
4 kanałowy wzmacniacz sygnałów HPM Easy Biofeedback • Zestaw 6 elektrod • Czepek w rozmiarze M •
Żel • Pełne oprogramowanie Easy Biofeedback • Zestaw gier • Laptop z monitorem LCD • Pojemnik do
moczenia elektrod • Fotel z podnóżkiem • Fotel dla trenera • Biurko pod monitor • Biurko na laptopa
dla trenera • Drukarka laserowa do wydruku • Zestaw wacików do czyszczenia głowy • Dodatkowe
oprogramowanie do pracy w wirtualnej rzeczywistości • Gogle VR Occulus • Gry do pracy w VR • 

37 000,00 zł brutto



Cennik Akcesoriów
Elektroda miseczkowa z przewodem 100 mm, Ag/AgCl

Elektrody uszne niebieskie z przewodem 100 mm

Elektrody uszne białe z przewodem 100 mm

 Pasta przewodząco-klejąca TEN/20 tuba 

Czepek EEG Biofeedback z wyznaczonymi punktami 10/20

Żel przewodzący do czepków EEG Biofeedback

Strzykawka z tępą igłą do czepków EEG Biofeedback

Pasta ścierno-klejąca EVERI 

Pojemnik do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

Zapinki do czepków EEG Biofeedback 

Płyn do dezynfekcji czepków EEG Biofeedback

Tępa pipetka

 Fotel z podnóżkiem do EEG Biofeedback

110,00 zł brutto

140,00 zł brutto

130,00 zł brutto

90,00 zł brutto

1 500,00 zł brutto

150,00 zł brutto

35,00 zł brutto

40,00 zł brutto

30,00 zł brutto

25,00 zł brutto

100,00 zł brutto

20,00 zł brutto

1 500,00 zł brutto

Cennik Rozbudowy
Możliwość aktywacji głowicy 4 kanałowej 
(opcja tylko dla głowic 2 kanałowych) 

Dodatkowe wyposażenie gabinetu

Rozbudowa już posiadanego aparatu 
Easy Biofeedback o moduł VR

Koszt zakupu aparatu bez komputera i
dodatkowego monitora

7 000,00 zł brutto

3 000,00 zł brutto

15 000,00 zł brutto

taniej o 3 000,00 zł brutto



Skontaktuj się z nami:

info@hpm-medical.eu
biuro@hpm-medical.eu
mbiczak@hpm-medical.eu

+48 516 067 765
+48 535 004 013
+48 661 589 253

www.hpm-medical.eu/pl/biofeedback/

www.facebook.com/hpmeasybiofeedback
instagram: @easybiofeedback_hpm
tiktok: @easybiofeedback_hpm
twitter: @HPMmedical

Bobrowniki 83, 26-903 Głowaczów
HPM Medical 

Nasze Ośrodki Szkoleniowe:
Ośrodek szkoleniowy HPM Medical w Warszawie
Warszawa ul. Obywatelska 3/3
Ośrodek szkoleniowy HPM Medical w Gliwicach
Gliwice ul. Dolnych Wałów 9/12
Ośrodek szkoleniowy HPM Medical w Poznaniu
Plewiska ul. Kolejowa 36/14
Ośrodek szkoleniowy HPM Medical w Elblągu
Elbląg ul. Nitshmanna 30-32

Ostatnia data modyfikacji : 07.07.2021


