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Umów się na diagnozę
NEUROFLOW ATS®

Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka  
występują zaburzeń przetwarzania słuchowego  

- zgłoś się do certyfikowanego terapeuty Neuroflow ATS®



JAK WYGLĄDA TERAPIA?
Terapia Neuroflow ATS® jest aktywną formą treningu, który odbywa się on-line na specjalnie 
do tego stworzonej platformie internetowej.

Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców 
– trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. 

Program jest dostosowany dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży. Do rozpoczęcia 
terapii w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne 
i dostęp do internetu.

DLACZEGO WYMAGAJĄCY TRENING
JEST SKUTECZNY?
To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe, wpływa na łatwość przyswajania 
wiedzy i komunikowania się. Nie ma innej drogi by osiągnąć mistrzowski poziom w danej 
dziedzinie, jak regularne ćwiczenia z coraz większym poziomem trudności, ale takim który 
motywuje, ale nie deprymuje. Tak właśnie działa nasz program. 

Neuroflow ATS® to unikalny trening słuchowy, który jest sprofilowany odmiennie dla każdego 
z podtypów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) i oparty na rzetelnych 
badaniach naukowych.

UMÓW DZIECKO NA DIAGNOZĘ  
W JEDNYM Z CERTYFIKOWANYCH 

OŚRODKÓW NEUROFLOW ATS®

www.neuroflow.pl

KORZYŚCI Z TERAPII NEUROFLOW ATS®

Terapia Neuroflow ATS® jest 
nowatorską terapią zaburzeń 
przetwarzania słuchowego 
i jako jedna z nielicznych w 
tej dziedzinie - opiera się na 
najnowszej wiedzy i badaniach 
medycznych. Jest to pierwszy 
w Polsce interaktywny trening 
wyższych funkcji słuchowych.

ROZWÓJ MOWY 
I KOMUNIKACJI 

WERBALNEJ

WYDŁUŻENIE 
PAMIĘCI I UWAGI 

SŁUCHOWEJ

POPRAWA 
WYNIKÓW 
W NAUCE

LEPSZE
SŁYSZENIE MOWY 

W HAŁASIE

GDY DZIECKO SŁYSZY,
ALE NIE ROZUMIE 
Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Czy wiesz, 
że aż 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia 
przetwarzania słuchu? 

Jeśli Twojemu dziecku nauka czytania/pisania, języków obcych przychodzi z trudem, nie może 
skupić uwagi, ma problemy w rozumieniu mowy w hałasie/nauczyciela w klasie, to należy 
sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. Umów 
się na diagnozę w certyfikowanym ośrodku Neuroflow® i sprawdź ryzyko zaburzeń u dziecka. 


