Wsparcie leczenia
depresji i lęków
w Wirtualnej Rzeczywistości

INNOWACYJNA TERAPIA
Innowacyjne urządzenie medycz� Czy odczuwasz przygnębienie, apatię lub borykasz się z negatywnymi ne VR TierOne zostało stworzone, by
skutecznie wspierać pacjentów
myślami?
w powrocie do zdrowia.
� Czy marzysz, by choć na chwilę
Dzięki technologii Wirtualnej
zapomnieć o bólu i oderwać się od
Rzeczywistości pacjent przenosi się
codziennej rzeczywistości?
w bezpieczną i przyjazną przestrzeń
� Czy trapi Cię niski poziom motywa- Ogrodu Odrodzenia.
cji do ćwiczeń?
Podążanie za sugestiami wirtual� Czy chcesz, by pobyt w placówce
nego terapeuty obniża poziom lęku
medycznej przywoływał miłe
i depresji oraz zwiększa dobrostan
wspomnienia?
i motywację do rehabilitacji
w świecie realnym.
Skorzystaj z innowacyjnej na skalę światową
i niezwykle skutecznej
metody terapeutycznej VR TierOne!

Poznaj terapeutyczny Ogród Odrodzenia

BADANIA NAUKOWE DOWODZĄ

VR TierOne pomaga pacjentom
Zmniejsza poziom depresji o 37%
(wg skali GDS)

Zmniejsza poziom lęku o 37%
(wg skali HADS)

Zmniejsza poziom stresu o 28%
(wg skali PSQ)

VR TierOne JEST DLA CIEBIE
Jeżeli zależy Ci na:

Terapia:

Ҍ Poprawie nastroju i motywacji do rehabilitacji
Ҍ Odprężeniu psychofizycznym

Ҍ Pakiet terapeutyczny zawiera
8 sesji trwających do 20 minut
każda.
Ҍ Zalecane jest korzystanie z 1 sesji
terapeutycznej dziennie.

Ҍ Poprawie koncentracji i uwagi
Ҍ Poprawie funkcji wzrokowo-przestrzennych
Ҍ Poprawie funkcji poznawczych
Ҍ Pobudzaniu mechanizmów plastyczności
mózgu
Ҍ Zmniejszeniu odczuć bólowych
Ҍ Pozbyciu się lęków i zaburzeń depresyjnych
Ҍ Powrocie do zdrowia

Ҍ Terapia w Wirtualnej Rzeczywistości przeprowadzana jest na
urządzeniu medycznym i przebiega pod kontrolą wykwalifikowanego personelu medycznego.
Ҍ Terapia nie wymaga specjalnego przygotowania, wystarczy
wygodny strój.
Ҍ Stosowanie terapii jest bezpieczne i bezbolesne, nie powoduje skutków ubocznych.

Przeciwwskazania:
Ҍ Epilepsja, schizofrenia i inne objawy wytwórcze
Ҍ Stan po operacji zaćmy lub innych operacjach w obrębie gałki ocznej
Ҍ Jeżeli posiadasz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia medyczne możesz zacząć
korzystać z urządzenia dopiero po skonsultowaniu się z lekarzem.

Zapisz się na kompleksową terapię VR TierOne w swojej placówce medycznej.
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www.vrtierone.com

