
 Alive   מערכת הביופידבק המתקדמת
 

  פי פתרונות מתקדמים בפסיכולוגיה-סיי בשיתוף Somatic Vision חברת
מערכת הביופידבק שנבחרה לאמן את לוחמי יחידות , Alive מערכת הביופידבק המתקדמת שמחים להציג בפניך את

. ל ושולבה במערך האימון המנטלי של סוכנות החלל האמריקאית"העילית בצה

 (GSR )ומוליכות עור )HR+ HRV(מערכת הביופידבק מותאמת למדידת דופק 

 הינה המערכת הנמכרת ביותר בישראל לאוכלוסיית Alive. היא מספקת מגוון משובים בצורת גרפים או אנימציות
. מטפלים ומאמנים ונעשה בה גם שימוש למחקר באוניברסיטאות ברחבי העולם

 

  התוכנה מותאמת במיוחד לעבודתם
אין - היומיומית של מטפלים ומנהלי לחצים

- יותר צורך בריבוי מערכות על שולחן העבודה
 .מגוון גרפים ואנימציות לכל הגילאים Alive ב

 משחקי – ! בעולםלראשונה Extremes  מונחי
מרוצי , מרוצי מכוניות אוטומטיים: ביופידבק

נהיגה ידנית תוך כדי תירגול (מכוניות ידניים 
 . HRV+SCL -ו HRV, SCL מונחי– )ביופידבק

 ללא קשר באיזה מדד נעשה , עבור כל אימון
מתקבל דוח מפורט של רמת , שימוש

, דופק ממוצע בשלבי האימון , קוהרנטיות
 .מוליכות עור ועוד BVP אמפליטודת

  המערכת כוללת מגוון משחקים בדרגות קושי
 .שונות המותאמות לצרכי המתאמן
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 קוצב נשימה" (pacer)  הרמונית/ המסייע בלימוד נשימה חלקה. 

  בפרופיל הפסיכופיזיולוגי  )אירועים(אפשרות רישום אינדקסים
 .עם ניתוח נתונים אוטומטי לכל מקטע

  תוכנה במקביל" חלונות "2יכולת פתיחת. 

  ניהול תיקי מטופלים ובכלל זה שמירה מלאה של היסטוריית
 .הפעילויות של כל מטופל ומטופל

 ובכלל זה ייבוא הנתונים לתוכנת, אפשרות ניתוח נתונים מעמיק 
Excel לשם המשך ניתוח. 

 מאמן אישי המלווה אותך במהלך השימוש במערכת Alive. 

 התוכנה מתעדכנת אוטומטית ובקרוב יתווספו עוד משחקים! 

  משחקי ביופידבק אינטרנטיים מרובי משתתפים- חידוש עולמי. 

 

  -על מפתחי התוכנה 
Aliveהיא פרי פיתוח של צוות מפתחים מהמנוסים כיום בעולם הביופידבק  :

 

 

 0544999044לפרטים נוספים ניתן לפנות ליובל עודד 
 mentalfit@gmail.com:  או

WWW.PSY-PHI.CO.IL 
 WWW.SOMATICVISION.CO.IL 

 

 
 

 

.  פסיכולוג ובעל תואר בביולוגיה-יובל עודד 
מנהל , מומחה בפסיכופיזיולוגיה קלינית

מרפאות המתמחות בטיפול בילדים ומבוגרים 
יועץ לגופים שונים . וביופידבקCBTבעזרת 

. בעולם בתחום שיפור הביצועים תחת לחץ

 

מומחה ,  בעל תואר בביולוגיה-ריאן דה לוז 
בתיכנות משחקים ובעיבוד אותות 

בעלי החברה המובילה בעולם . פיזיולוגיים
בתחום בניית משחקי ביופידבק לצרכים 

. קליניים ולשיפור איכות החיים

 


