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Tıbbi Cihaz yerine geçen yazılım, Sınıf 1
AutoTrainBrain, EEG ölçen bir başlık ile birlikte kullanılan ve kişilerin bilişsel performanslarını, 100 ve daha fazla
evde kullanımda artıran bir mobil platformdur. Auto Train Brain, literatürde yeri olan ve beyin gelişiminde pozitif
yönde etkili olduğu bilinen nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenme yaklaşımlarını temel almaktadır. İnvazif
olmayan yöntemle, 14 kanaldan EEG sinyali okunarak, görsel ve işitsel olarak cep telefonundan nörogeribildirim
yapılmaktadır. Nörogeribildirimin kısa dönemli etkisi geçicidir. Uzun dönemli (minimum haftada 3 gün, en az 20
seans) kullanım sonrası, Glutamate/GABA nörotransmitter dengesini artırarak ve nöronlar arasında zayıf
bağlantılar kurarak beynin çeşitli bölümlerinin birbiri ile iletişimini artırdığı düşünülmektedir.
!! ATB seanslarını yapmak için Emotiv app uygulamasında çalışan Epoc cihazın, ATB uygulamasına entegre edilerek tanımlanması gerekmektedir.!!
Android için: Danışanlarımızın e-postası bu google e-posta grubuna eklenecektir. E-postanız eklendikten sonra,
lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın: https://play.google.com/apps/testing/com.emotiv.EmotivAppMobile

iOS için: https://testflight.apple.com/join/jSL0XTP9 iOS bağlantısında belirtilen talimatları izlemeniz yeterlidir.
Önce iPhone veya iPad'inize Testflight uygulamasını yüklemeniz ve ardından EmotivAPP'a erişmek için
https://testflight.apple.com/join/jSL0XTP9 bağlantısına dokunmanız gerekir.

•

www.emotiv.com web sayfasından Emotiv App uygulamasında kullanmak üzere bir kullanıcı adı ve
şifresi belirlenir. Web sayfasındaki menüden;
o

Login- Register:

Her hakkı saklıdır

▪

EmotivID: (Headset üzerinde yazılıdır.) 2adih-epoc03 küçük harflerle yazılır.Böyle bir
kullanıcı var mesajı gelirse 2adih-epoc03-1 şeklinde sıra numarası denemelidir.

▪

Password: Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda, bir büyük,bir küçük harf içermelidir.
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▪

Confirm Your Password : Belirlediğiniz parolanızı tekrar yazmalısınız.

▪

Email : Auto Train Brain kullanıcı yaratma formunda belirttiğiniz Gmail adresinizi yazın.

▪

First Name - Last Name : Adınız ve soyadınızı yazın.

▪

Onay gereken kutuları

▪

Confirm tuşuna basın. Belirttiğiniz gmail adresinize aktivasyon maili gönderilecek e-mail
hesabınızı kontrol ederek gelen maili onaylayın

işaretleyin.

•

Play Store uygulamasında Gmail hesabınız ile giriş yaparak EMOTIV App uygulamasını Android7 ve üzeri
sürümü olan cep telefonunuza yada tabletinize indirin.

•

www.autotrainbrain.com web sayfasından çözümlerimiz-ürünlerimiz download bölümünden ilgili uygulamayı cep telefonu yada tabletinize ürün indirme linkini tıklayarak yükleyin. (Örnek:Disleksi V2.5.4)

•

İlk kullanım öncesi cihazı 16 saat şarj edin.

•

Cihazı açın ve tablet / telefonunuzun bluetoothu ile cihazı eşleştirin.

•

Emotiv App uygulamasını açın. Belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

•

Ekranda görünen Epoc cihazın fotoğrafına tıklayın.

•

Auto Train Brain uygulamasını açın size verilen kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

•

Emotiv App uygulamasına geçiş yapın ve sol üst köşede bulunan menü de My apps altında ATB uygulamasının erişimine onay verin My Aps -Approved bölümünde ATB uygulamalarının adı yazıyor olacaktır.

•

ATB uygulamasına geçiş yapın ve ATB uygulamasını tamamen kapatın (arka planda çalışmaması gerekiyor)

•

ATB uygulamasına tekrar giriş yapın. Disleksi/Otizm için Başlık Sorgula – Sonraki butonlarına tıklayarak
uygulamada bağlantı , statü ve başlık adının “Cihaz Seri No” – “ Bluetooth” ve “Connected” olduğunu
görün. Statü “Discovered” ise üstüne tıklayarak “Connecting”, ardından “Connected” olmasını bekleyin.

•

Ardından açılan sayfada 4 çeşit aktivite bulunmaktadır. Youtube Aktivitesinde istediğiniz bir youtube linki
yapıştırıp main ekrana devam ettiğinizde start butonu ile aktiviteye başlayabilirsiniz. Odaklandıkça ekran
parlaklığı ve ses yükselecek , puan artacak. Spotify Aktivitesi için Spotify uygulamasından arkaplanda
istediğiniz audioyu açarak main ekranda start tuşuna basıp aktiviteyi başlatabilirsiniz. Odaklandıkça
ekran parlaklığı ve ses yükselecek , puan artacak. Arrow Aktivitesinde direkt olarak main sayfaya
yönlendirileceksiniz, start butonuna basıldıktan sonra ekranda kırmızı ve yeşil ok belirmeye başlar. Yeşil
ok iyi, kırmızı ok kötü olarak ifade edilir. Ball Aktivitesi top animasyonunu ifade eder. Start tuşuyla
birlikte, odaklandıkça hedef ekrandaki topu kaleye yönlendirerek gol atmaktır.

•

Ekranlarda sağ üst köşedeki Menüyü kullanarak profilinize ve raporlara erişebilirsiniz. Logout işlemi de
menüde yer almaktadır.

Her hakkı saklıdır
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•

Cihaz ilk kullanımdan önce 16 saat şarj edilmelidir. Eksik ve yanlış şarj edilmesi dolayısı ile cihaz arızaları
meydana gelebilmektedir.

•

Cihazın uçlarında yeralan felt pad’ler, bir bardağa doldurulan salin su içerisine atılarak ıslatılmalı ve
cihazın üzerine iyice ıslandıktan sonra takılmalıdır. Bu işlem esnasında, cihazın ana kumanda merkezine
salin su kaçırılmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, ana kumanda merkezine su kaçtığında cihaz
bozulmaktadır.

•

Bluetooth bağlantı sorunları yaşanıyorsa, cihazın ayarlarından Bluetooth ayarları sıfırlanıp fabrika ayarlarına geri döndürülmeli, Bluetooth cache temizlenmelidir.

•

ATB uygulaması esnasında, hafızadan kazanmak için cihazdaki diğer uygulamalar mümkün olduğunca
kapatılmalıdır.

•

Haftada maksimum 3-4 kullanım yapılmalı ve nörogeribildirim akabinde akademik eğitim yapılmalıdır.

* Entegre işlemi bir kez yapıldıktan sonra Epoc cihaz ATB ve Emotiv App uygulamaları kullanılarak seans
yapmaya hazır duruma gelmiştir.

1. Herhangi bir tanı konulmakta mıdır? Ürün tedavi amacı taşımakta mıdır?
Herhangi bir tanı koymuyoruz, sadece tanı ile gelen kullanıcıların tedavisi veya durumlarının
hafifletilmesi, semptomlarının tedavisi veya tıbbi tedaviyi desteklemesi amacı ile kullanılmaktadır.
2. Hangi beyin durumları için kullanılabilir?
2019 yılında klinik çalışmamız Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi’nde, 7-10 yaş disleksili çocuklar üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Disleksi üzerinde izlenen faydanın, oto-ümmun kök sebebe dayanan diğer beyin
durumlarında da izleneceği düşünülmektedir.
ÖÖG’nin tüm alt tiplerinde (disleksi, diskalkuli, dispraksi, disgrafi), doktor kontrolü ile birlikte DEHB (dikkat eksiği, hiperaktivite sendromu), otizm, MR, CP, zihinsel yetersizlik, anksiyete, Alzheimer’s 1. Seviyesinde kullanılabilir.

Her hakkı saklıdır
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3. Hangi beyin durumları için kullanılamaz?
Öğrenme güçlüğüne veya yukarıda 2. maddede bahsedilen beyin durumlarına eşlik eden, epileptik nöbetleri ilaçla kontrol altında olmayan epilepside kullanımı önerilmez. Epilepsisi ilaçlarla kontrol altında
olan kişilerde doktor gözetiminde kullanılabilir.
4. Herhangi bir tanısı olmayan kişilerde kullanılabilir mi?
Evet. Normal insanların kullanımı için ATB-Fokus ürünümüz bulunmaktadır.
5. Hangi yaş grubunda kullanımı uygundur?
Ürün, 7-10 yaş grubu üzerinde klinik olarak denenmiştir, ancak tüm yaş grupları üzerinde kullanılabilir.
Çocuklarda etkisini daha kısa sürede göstermektedir.
6. Endikasyonlar
Dislekside, heceleme, okuma hızı, okuduğunu anlama, işittiğini anlama, fonetik farkındalık, yazılı ifade
becerilerini, genel olarak öğrenme becerilerini artırmaktadır.
TILLS testi başlangıç puanı en düşük olanlarda, en büyük pozitif etkiyi göstermektedir. Normale
yaklaşıldığı durumlarda pozitif etkisi azalarak devam etmektedir.
7. Yan Etkileri:
• “Rüya” protokolünün sürekli uygulanması, sakinleştirici etki yaratmaktadır. Bu durum gamma
bandında ölçülen yüksek değerlerin normale yaklaşmasına ve ölçülen entropinin başlangıca
göre daha düşük olarak izlenmesine yol açabilir. Ancak bu durum tedavinin bir parçasıdır ve
klinik olarak bir yansıma yaratmamaktadır.
• Disleksi için “Oku”, ”Konuş”,”Akıl”,”Hiper”,”Yön” protokolleri, işlemin uygulanması anında
başağrısı yapabilir, ancak bu durum geçicidir. Uygulanmasının ardından 1-2 gün içerisinde yan
etkiler kaybolur. Bu protokollerin entropiyi ve gamma frekans bandını artırıcı etkisi vardır.
“Rüya” protokolünün ardından uygulandığında entropiyi dengeleyici olarak işlev görür.

• Bazı vakalarda, yönerge takip, sosyalleşme ve geriye doğru ritmik saymada gerileme olması, sol
hemisfer baskınlığının artması ile ilişkilendirilmektedir.
• Disleksi olup da üstün yetenekli çocuklar üzerinde sınırlı sayıda denenmiştir, bu çocukların
okuma becerilerini iyileştirdiği, üstün oldukları yanlar üzerinde negatif bir etkisinin olmadığı
bildirilmiştir. Ancak, disleksili ve üstün zekalı çocukların üstün yetenekli oldukları alanların nasıl
etkilendiği konusunda yapılmış geniş bir klinik araştırma henüz mevcut değildir.
8. Uygulama Süre ve Seans Sayıları
Ürünün etkisini gösterebilmesi için, haftada minimum 3 gün düzenli kullanımı (30-40 dakika) gerekmektedir. Ürün mümkün olduğunca sabah saatlerinde kullanılmalı, uyku kalitesini etkilememesi için
akşam saat 18:00’den sonra kullanımı sınırlandırılmalıdır.
9. Etkisi ne zaman görülür?
Her hakkı saklıdır
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Etki süresi, kişiden kişiye değişmekle birlikte, 20 seanstan itibaren kalıcı etkiler görülmeye başlanır, 60
seans ve üzerinde TILLS testinden anlamlı fark oluşturacak düzeye erişilebilir, 120 seans üstünde disleksi
tanısı düşen çocuklar bulunmaktadır. Olumlu sonuçların halen devam ettiği 6.ay kontrollerinde izlenmiştir. Ancak, daha uzun süreli etkileri konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
10. İlaç Etkileşimleri
Diğer psikolojik ilaçlarla birlikte kullanılabilir.
11. Hamilelerde Kullanım
Bu konuda klinik çalışma olmadığından kullanım önerilmez.
12. Cihazdan Beklenen Klinik Yararlar:
• Dislekside varolan bağlantısızlık sendromunun hafifletilmesi
• Beynin olgunlaşma sürecinin hızlandırılması ve yaş grubuna yaklaştırılması
• Sol hemisfer baskınlığının artırılması
• Disleksinin en büyük sorunu olan okuduğunu anlama, heceleme, işittiğini anlama, okuma hızının
artırılması, hikayeyi yeniden anlatma becerilerinin iyileştirilmesi, dikkat süresinin artırılması
13. Cihazın İstenilen Kullanıcı Profili için Kullanılabilirliği
18 yaşından küçük çocuklarda kullanım, ebeveyn ve çocuk rızası, ve ebeveyn kontrolü ile
gerçekleştirilmelidir.
14. Piyasada bulunan, evde kullanıma uygun, eşdeğer sayılabilecek/benzer cihaz var mı?
•

Choose Muse

•

MyndLift

•

Excellent Brain

•

Mente Autism

15. Cihazdan Beklenen Yararın Büyüklüğü
Cihazın 60 ve daha üstü kullanımından sonra, disleksili çocuklarda %7- %150 okunan kelime adedinde
artış, TILLS testinde ortalama 10 puan artış belirtilmiştir.
Ürünü maksimum kullanma süresi 1 yıldır. Nöronların ve sinaps bağlantılarının sürekli uyarılması, “burn
out” denilen sendroma yol açabilir. Bu sebeple, belirli süre kullanılıp bırakılmalı ve sosyalleşme/ okul ile
bilişsel eğitime devam edilmelidir. Yaşam süresi boyunca, farklı zamanlarda ihtiyaç duyuldukça yeniden
kullanım sağlanabilir.
16. Dislekside Bir ya da Birden Fazla Yararı Deneyimleme Olasılığı

Her hakkı saklıdır
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Okuma hızındaki artışın yanısıra, uzun süreli bellek ve dikkat süresinin uzaması diğer faydalar arasındadır.
17. Disleksili Çocukların Yarar Hakkındaki Görüşü
Klinik araştırmaya katılan disleksili çocuklar, ürün kullanımından sonra, gelişimlerinden dolayı memnuniyetlerini iletmişlerdir.
18. Medikal Gereklilik
Ürün, dislekside varolan ana sağlık durumunu (oto-immunite) çözmemekle ve beynin yapısını değiştirmemekle birlikte, oto-immun tepkiyi baskılamaya ve beynin gelişimini artırmaya, dolayısı ile tedavi sürecine destek vermektedir. Ürün 10 kişiden 6-7 sinde pozitif, hayata yansıyan etki göstermektedir. Geri
kalan kişilerde etkinin izlenmemesinin sebebi, genetik fenotip, periyodik kullanım disiplini ve sıklığının
sağlanmaması, ürünün fayda sağlayacağına olan inancın yetersizliği, oto-immun problemin yeniden
nüksetmesi yatıyor olabilir. Ürünün 60+ kullanımı sonrasında, TILLS testinde yaş grubuna göre disleksi
semptomlarının hafiflemesi mümkün olmaktadır. Özel eğitimle birlikte kullanıldığında daha çok fayda
göstermektedir.
19. Ürünün Evde Kullanımında Oluşacak Riskler Konusunda Üreticinin Aldığı Önlemler
• Günde 30-40 dakikadan fazla kullanım: Cihaz nörogeribildirimi yaş grubuna özel norm dataya
kadar yapmaktadır. Bir süre sonra yavaş dalgalar norm dataya kadar azalırsa cihaz zaten
nörogeribildirim yapmayı otomatik olarak kesmektedir.
• “Rüya” protokolünün uzun süre kullanımının geçici olarak klinik olarak belirti vermeyen entropi
düşüşüne yol açması: Nörogeribildirimin kısa dönem etkileri geçicidir, uygulamaya ara verilmesinden sonra 2 gün içerisinde yan etkiler kaybolmakta, entropi tekrar yükselmekte ve daha
olumlu bir noktaya gelmektedir.
• “Konuş”,”Oku”,”Akıl”,”Hiper”,”Yön” protokollerinin uzun süre kullanımının başağrısı yapması:
Nörogeribildirimin kısa dönem etkileri geçicidir, uygulamaya ara verilmesinden sonra 2 gün içerisinde yan etkiler kaybolmaktadır. Klinik araştırmamızda sadece 1 hastamızda nörogeribildirim
tedavisi ile seans dışında olan bir dönemde kısa süreli geçici baş ağrısı olmuştur.

• Geliştirilmeye çalışılan beyin bölgelerinin, daha fazla çalışır hale gelmesinin, beynin farklı bölgelerini etkilemesi ve eskiden yapılan işlerin etkilenmesi:
▪

Her hakkı saklıdır

Bu konuda klinik araştırmada görülen, yönerge takip, sosyalleşme, geriye doğru
ritmik sayma gibi işlerde görülen gerileme, istatistiki olarak anlamlı bir tablo
oluşturmamıştır. Ürün kullanımı dolayısı ile beyinde gelişen bölgeler, ancak
norm sınırına kadar gelişebilir, becerilerin norma yaklaştığı söylenebilir.
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▪

Ürün kullanımı ile, beynin çeşitli bölgelerinin birbirleri ile verimli iletişimi ve bilgi
alışverişi artmakta, toplamda beynin performansı artmaktadır.

• Sensörlerin bazılarının eğitim esnasında çalışmaması: Ürünümüz, sensörlerden bir veya
birkaçının çalışmamasından etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, %20’den fazla
sensörün verimli çalışmaması alınacak sonucun kalitesini etkileyebilir.

20. Cihazın ve Yazılımın Güvenliği
• Kullanılan EEG cihazının (EMOTIV) genel kullanım amaçlı CE sertifikası bulunmaktadır.
• EEG cihazı girişimsel değildir.
• EEG cihazı bir batarya ile çalışmaktadır. Kullanan kişiyi elektrik çarpması mümkün değildir. Cihaz
şarj cihazına bağlıyken EEG sinyal okuma amaçlı kullanılamamaktadır.
• EEG cihazından sadece EEG verileri okunmaktadır, herhangi bir elektrik akımının geriye verilmesi
söz konusu değildir.
• EEG cihazı, cep telefonu ile BLE (Bluetooth) üzerinden 2.4 G Hz ile haberleşmektedir. İnsan
beyninin ürettiği elektrik akım frekans bandı 0-100 Hz olup cihazla girişimsel etki yaratmamaktadır. EEG cihazı, wi-fi, radio frekansları ile girişimsel değildir.
21. Kullanıcının cayma hakkı bulunmakta mıdır?
Kullanıcı, yazılımı satın aldıktan 15 gün içerisinde ürünü iade etmek isterse, ürün bedeli %100 iade edilecektir.
Ebeveynlerin, cihazın kullanımı konusunda yeterli eğitim almamış olması, ürünün kullanım kılavuzunda
belirtilen şekilde kullanılmamasından doğan ürün kullanım riskleri olabilir.
Bu riskleri bertaraf etmek için detaylı kullanım kılavuzu hazırlanmış, whatsapp hattı üzerinden
kullanıcılara hizmet sunulmuştur.
22. Kullanıcı Bilgilerinin Gizliliği
Kullanıcıya kullanıcı adı/şifre tanımlanmaktadır, kullanıcı tanımlama esnasında cinsiyet ve doğum tarihi
bilgisi alınmaktadır, bu kullanıcı adı ile birlikte ve ilişkili herhangi bir kimlik/ iletişim, email bilgisi talep
edilmemektedir.
Kullanıcıya kayıt esnasında aydınlatma metni okutulup açık rızası alınmaktadır.
Kullanıcının aktivite bazında EEG verileri detaylı olarak tutulmaktadır, geriye dönük raporlama
mümkündür.

AUTO TRAIN BRAIN NASIL ÇALIŞIR?

Her hakkı saklıdır
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1. AutoTrainBrain'i ve EMOTIV APP (siyah) cep telefonunuza yükleyin.
Samsung Galaxy Tab S 6 Lite 10.4" Wi-Fi+LTE Tablet veya ÜSTÜ

RAM 4GB
Operating System Android 10
WiFi Yes
Bluetooth Yes
WiFi + LTE
Capacity 64GB
Network Connection4G
CPU Core 8
Android telefonlar için Auto Train Brain uygulamasını http://www.autotrainbrain.com linkten, iOS
uygulamalar için AppStore’dan cep telefonunuza indirin. Ayrıca, başlık kalibrasyonu yapmak için EMOTIV
APP uygulamasını da indirin.

2. Cep telefonunuzun konum ve wi-fi ve bluetooth servislerini açın.
GPRS veya wi-fi özelliklerini açarak telefonunuzun data verisi almasını sağlarsınız. Bluetooth’u açarak da
kulaklıkla bağlantı sağlanır.

Her hakkı saklıdır
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3. EMOTIV EPOC-X elektrodlarını salin su ile ıslatın.
Hidratör paketindeki kulaklık bileşenlerinin herbirinin üzerine salin su (tuzlu suyunuzu) damlatın. Her
kullanımdan önce bu işlemi tekrarlayın.

4. Elektrodları EMOTIV EPOC-X'a takın.
Kulaklık başlıklarını, kulaklık üzerindeki sensörlerin üzerine tek tek oturtun. Tam oturduğunda çevirerek
kilitleyin.

Her hakkı saklıdır
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5. EMOTIV EPOC-X başlığının iyice şarj olduğundan emin olun ve düğmesinden açın.
Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için bir gece önceden EMOTIV’i şarj edin. Cep telefonunuzdan
başlığa bağlanmakta problem yaşıyorsanız, EMOTIV başlığını düğmesinden kapatıp açın ve 30 sn kadar
bekleyin. Başlık otomatik olarak cep telefonunuza bağlanacaktır.

6. EMOTIV uygulamasına girerek, tüm elektrodların çalışır halde (yeşil) olduğunu izleyin.
Tüm elektrodların yeşil olarak görüntülenmesi, nörogeribildirim kalitesini optimumda tutmak ve beynin
tüm bölgelerini iyileştirmek için gereklidir. Eğer elektrodlar sarı ve kırmızı renkteyse salin su ile daha çok
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ıslatın.

Herhangi bir sönsör yanmıyorsa aşağıdaki kontrolleri yapın.
Sensörün gövde, keçe yastığı ve altın plakadan oluştuğundan, doğru şekilde monte edildiğinden ve diğerleri ile aynı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesin bir tıklama ile sokete tam oturduğundan emin olun. Serbestçe dönmemelidir; yerine kilitlenmesi gerekir. Düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin olmak için
soketi yakından inceleyin - 3 metal temas yayını doğrudan gövdenin içine bastırarak görmelisiniz, soketin
yanlarında görünür boşluklar olmamalıdır (birbirine kenetlenir, çok nadiren Klips düzgün bir şekilde monte
edilmemiş ve birlikte sıkılması gerekiyor). Diğer soketlerle karşılaştırın.
Her bir sensörü iyice ıslatın, sonra kulaklığı açın ve bir bağlantı kurun.
Bir referans sensörünü bir elinizle, diğer referans sensörünü diğer elinizle tutun. Baş parmağınızı sensörlere doğru bastırmanız iyi sonuç vermelidir. Şimdi diğer sensörlerden bir veya daha fazlasına dokunun.
Her birine dokunduktan sonra bir veya iki saniye aydınlanmalıdır. Bu biraz el becerisi gerektirir, ancak çok
zor değil. Ardından, şüpheli sensöre dokunun. Yanmıyorsa ve çalıştığı bilinen diğer sensörlere takılsanız
bile aynı sensör konumu yanmıyorsa, lütfen desteğe başvurun. Kırık bir iç kablo olabilir. Sensörün kırmızıya
bile yandığını görürseniz, kablolama mükemmeldir ve başka bir sorun daha vardır.

7. AutoTrainBrain'e satın alırken yarattığınız kullanıcı adı ile giriş yapın.
Eğer paketlerimizden birisini web üzerinden satın aldıysanız, kullanıcınız bu aşamada yaratılmış olacaktır.
Cep telefonunuzdan, bu kullanıcı ile giriş yapmanız yeterlidir. Eğer, sizde başlık varsa, yeni kullanıcı kaydı
yaratıp uygulamayı kullanın.
Android cep telefonları için V2 ve V3 programları kullanmak için EMOTIV APP (siyah renkte) indirmeniz
gerekmektedir. Bu ürün kısıtlı sayıda özel kullanıcı için kullanılabilir durumdadır.
Uygulamayı indirdikten sonra www.emotiv.com'dan kullanıcı adı ve şifre almanız ve EMOTIV APP'a bu
kullanıcı adını kullanarak girmeniz gereklidir. Auto Train Brain uygulamasını (ATB kullanıcı adı ve şifre ile)
ilk açtığınızda, EMOTIV APP'dan bağlantıya onay vermeniz gerekmektedir. Daha sonra Auto Train Brain'i
yeniden başlatıp progressBar durduğunda ilk olarak "BAŞLIK SORGULA" butonuna tıklayıp başlığı listede
görmeniz, üzerine tıklayıp statüsünü connected'a getirmeniz gerekmektedir. Ardından “SONRAKİ"
butonuna basarak aktivite seçebileceğiniz ekrana yönlendirileceksiniz.
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8. Aktivitenizi seçerek “BAŞLAT” butonuna basınız.
Uygulamaya bağlanınca, aktivite ekranından, Youtube, Spotify, Ok veya Top Aktivitelerinden bir tanesini
seçenerek ana ekrana yönlendirildiğinizde karşınıza ilk olarak Protokol-Mod seçimi çıkacak. Seçimler
tamamlandığında ekranda bulunan “BAŞLAT” butonuna basınız ve beyin sinyallerinizin okunduğundan
emin olunuz. “BAŞLAT” butonuna bastığınızda, entropi değerleri satırında beyin sinyallerinizin cep telefonunuza geldiğini görebilirsiniz. Sağ üstteki score 500’e ulaştığında ekranda emojiler görmeye
başlayacaksınız. Aktivite süreniz sol üstte belirtildiği gibi 30 dakika olarak ayarlanmıştır. “PROTOKOL
DEĞİŞTİR” butonuna aktiviteye devam ederken basarak protokol ve mod seçiminizi değiştirebilirsiniz.
Anlık protokol-mod seçiminiz “PROTOKOL DEĞİŞTİR” butonunun yanındaki textBox’ta belirtilmiştir.
Menü yoluyla raporlarınıza ulaşmak için aktiviteyi durdurmanız gerekmektedir.
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9. Aktiviteler ve Kullanımları
9.1. Youtube Aktivitesi
Yönlendirildiğiniz ekranda izlemek istediğiniz youtube videosunun linkini yapıştırarak aktivite
ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bu aktivitenin kullanımı için cihazınızda Youtube uygulamasının indirilmiş olduğundan emin olun. Aktivite ekranında Protokol – Mod seçimlerinden sonra “BAŞLAT”
butonuyla videoyu başlatabilirsiniz. Gözler açık şekilde ve dinlenme pozisyonunda ekrana
odaklandıkça ekran parlaklığı ve ses yükselecek, puan artacaktır.
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9.2. Spotify Aktivitesi
Bu aktiviteye başlamadan önce cihazınızda arka planda Spotify veya herhangi bir sesli kitap uygulamasından istediğiniz bir audioyu başlatın. Uygulama arka planda çalışmaya devam ederken ATB’ye
geri dönerek ana ekranda “BAŞLAT” butonuna basın ve aktiviteyi başlatın. İşitsel odağınızı
kullandığınız bu aktivitede, odaklandıkça ekran parlaklığı ve ses yükselecek, puan artacaktır. Odak
düştükçe ekran kararacak ve ses azalacaktır.
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9.3. Ok Aktivitesi
Gözler açık şekilde ve dinlenme pozisyonda, puan kazanmaya, kırmızı oku yeşil yapmaya odaklanın.
Beyninizde bulunan yavaş dalgaları azaltmanız yönünde geri bildirim alacaksınız. Yavaş dalgaları, sizinle aynı yaş grubunda yeralan sağlıklı bireylerin beyin sinyalleri seviyesine çekmeniz istenmektedir.
Kırmızı ok işareti görmeniz, yavaş dalgaları düşüremediğinizi, yeşil ok işareti görmeniz yavaş dalgaları
düşürebildiğinizi, ve bu eylem üzerinden puan kazandığınızı, hiç ok görmemeniz ise beyninizde yavaş
dalga olmadığını göstermektedir.

9.4. Top Aktivitesi
Aktiviteyi başlattığınızda ekranda beliren topu odaklanarak kaleye yönlendirme amacında olmalısınız. Odak arttığında gol atılıp puan yükselmeye başlar.
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10. Yaklaşık 30 dakika sonra nörogeribildirimi "Durdur" düğmesine basarak kapatın.
En az haftada 3 gün, veya haftanın her günü en fazla 2 kez, aynı saatlerde (tercihen sabah uyanınca ve
öğleden sonra saat 18:00 öncesinde) en az 10 dakika, en fazla 30 dakika uygulayın. 15 dakika sol beyninize, 15 dakika da sağ beyninize nörogeribildirim uygulayın.

11. Raporlara ve Profile erişim için sağ en üst köşede yer alan menu ikonunu kullanınız.
Menüde bilişsel ve görsel raporlarınıza ayrı ayrı ulaşabilirsiniz. Profil sayfanızı görüntülemek, şifre değişikliği ve kişisel bilgi değişiklikleri için Profilim sekmesine tıklayınız. Uygulamadan tamamen çıkış yapmak
için de menüyü kullanabilirsiniz.
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12. Bilişsel Raporlar
Aktivite sonuçlarınızı bilişsel rapor listesinde görüntüleyebilirsiniz. Eğitim tavsiyeleri kişiye özeldir ve yapay zeka tarafından sağlanmaktadır. Yavaş, hızlı ve rölatif dalgaların beynin hangi kısımlarında aktif
olduğunu görüntülemek için üstlerine tıklayabilirsiniz. Raporlar menüsünden günlük olarak gelişiminizi
izleyebilir, otomatik olarak sizin için önerilen protokolü kullanabilirsiniz. Yavaş dalgaların (theta) yaş
grubundan daha az olması daha iyi, hızlı dalgaların ise yaş grubu civarında olması en iyisidir. Bunu sağlayabilmek için, yazılım en uygun protokolü önermektedir.

13. Grafik Raporları
Aktivite numarası girildiğinde grafik raporu görüntülenebilir. Grafik raporunda aktivite sonuçları rapor
üstünde gösterilmektedir. Eğitim tavsiyeleri kişiye özel olup yapay zeka tarafından sağlanmaktadır.
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14. Web raporlarından gelişiminizi izleyin.
Paketi satın aldığınız takdirde sitemiz üzerinden web raporları bölümünden kullanıcı adınız ve şifreniz ile
raporlarınıza ulaşabilirsiniz.

15. EMOTIV EPOC-X'ı düğmesinden kapatın, elektrodları çıkarıp kutusuna kaldırın.
Uygulamayı bitirince, elektrodları kutusuna yerleştirmeyi ve cihazı şarja takmayı unutmayınız.
* EMOTIV EPOC-X hassas bir alettir, kullanıcı kaynaklı sorunlar garanti kapsamına dahil değildir.
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16. Klinik Araştırma Sonuçları
2019 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü’nde 30 disleksili çocuğun katıldığı
klinik araştırma sonuçlarımıza göre, Auto Train Brain uygulanan deney grubunda heceleme, kelime
tekrarı ve okuduğunu anlama gelişiminde istatistiki olarak anlamlılık bulundu, sadece özel eğitime giden
kontrol grubuna göre de okuduğunu anlamada daha iyi olduğu belirlendi. Auto Train Brain, 3.5 yıl süren
özel eğitim süresini, 3-6 aya indirgemekte, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Ortalama gelişim puanı

Deney(AutoTrain Brain) grubu
Heceleme
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Okuduğunu anlama

0.31

İşittiğini anlama

0.19

Hikayeyi yeniden anlatma

0.19

Fonetik farkındalık

0.19

Yönerge takip

0.19

Yazılı ifade

0.19

Kelime farkındalığı

0.13

Kelime tekrarı

0.13

Okuma

0.06

Sosyal etkileşim

0.06

Hikayeyi sonra anlatma

0.06

Akıcı Okuma

0.06

Rakamları ileriye doğru sayma

0.06

Cümle-yazılı ifade

0.06

Rakamları geriye doğru sayma

0

Kelime- yazılı ifade

-0.06

Kontrol (Özel Eğitim) Grubu
Kelime farkındalığı

0.57

Rakamları geriye doğru sayma

0.42

Hikayeyi yeniden anlatma

0.36

Rakamları ileriye doğru sayma

0.35

Heceleme

0.29

Okuma

0.29

Sosyal etkileşim

0.28

İşittiğini anlama

0.21

Yönerge takip

0.14

Hikayeyi sonra anlatma

0.14

Kelime tekrarı

0.14

Fonetik farkındalık

0.07

Cümle- yazılı ifade

0
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Akıcı okuma

0

Okuduğunu anlama

-0.1

Kelime-yazılı iade

-0.21

Yazılı ifade

-0.3

Nörogeribildirim, psikiyatristlerde uygulanan ve literatürde yeri olan pahalı bir yöntemdir. Auto Train
Brain, nörogeribildirimi çocukların daha rahat kullanabileceği şekilde eve taşımakta, self servis olarak
kullanılmakta, özel eğitimde maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Kullanan kişilerin en azından
yarısında, hayata yansıyan pozitif gelişmeler oluşmaktadır. Sürekli kullanılan ilaç dozajı bu eğitimle
azaltılmakta, algıda ve sosyalleşmede artış gerçekleşmektedir.

Nörogeribildirim, disleksinin altında yatan kök sebep olan oto-immuniteyi çözmemektedir. HMS A.Ş. bu
yazılımın herhangi bir iyileşme sağlayacağı konusunda bir taahhütte bulunmaz ve ürünün kullanımından
doğabilecek herhangi bir zarardan ve yan etkiden sorumlu tutulamaz. Bu yazılımın insan üzerinde klinik
deneyleri disleksi üzerinde tamamlanmıştır.
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AUTO TRAIN BRAIN BİLİŞSEL ÖLÇÜM RAPORU AÇIKLAMASI
QEEG nedir?
Beyindeki dikey piramit nöronlar, belli elektrik akımı ve sinyali üretir. Elektrik sinyali EEG başlığı ile
ölçüldükten sonra, frekans bantlarına dönüştürüldüğünde, Delta, Teta, Alfa, Beta-1, Beta-2 ve Gama
dalgaları diye bilinen sayısal değerlere ulaşılır.

Delta Beyin Dalgaları
Delta beyin dalgaları, derin rahatlama ve bedenin restorasyon uykusu esnasında salınır. İnsanda ölçülen
en yavaş dalgalardır, bebeklerde en yüksek olarak ölçülür. Yaşla beraber delta dalgaları azalır. Bilinçsiz
olarak bedende yürütülen kardiyovasküler ve sindirim sistemi faaliyetleri delta dalgalara atfedilir.
Sağlıklı seviyedeki delta dalgaları dinlendirici bir uyku sağlar, düzensiz delta aktivitesi, öğrenme güçlüklerinin ve uyanık kalma problemlerinin göstergesi olabilir.

Frekans Aralığı : 0.5 - 4 Hz
Gözler açıkken yüksek seviyede ise: Beyin hasarları, öğrenme güçlükleri, düşünce güçlükleri, dikkat eksiği, hiperaktivite
Düşük seviyede: Vücudun yenilenmesinde sorun, beynin yenilenmesinde sorun, kötü uyku kalitesi
Optimum seviyede: Sağlıklı bağışıklık sistemi, vücudu yenileyen REM uykusu
Delta beyin dalgaları, kullandığımız EEG başlığında yeralmamaktadır.

Teta Beyin Dalgaları
Beynin tavsiyelere ve dış etkenlere daha açık olduğu, trans ve hipnoz seviyeleridir. Gözler kapalı, REM
uykusunda, rüya görürken salınırlar. Gözler açıkken hayal kurma ve hayal görmeyi artırabilirler. Derin ve
işlenmemiş duyguları deneyimlememizi artırırlar. Yaşa göre çok fazla teta aktivitesi, beyin gelişiminin
yavaşlığının göstergesi olabilir. Öte yandan, teta yüksekse yaratıcılık, bütünsellik ve sezgisellik artmıştır
ve daha doğal hissederiz. Uykuda salınımı, bedenin ve beynin yenilenme sürecini artırırken, gündüz
gözler açıkken fazla salınımı öğrenme güçlüklerinin belirteçi olabilir.

Frekans Aralığı : 4 - 8 Hz
Gözler açıkken yüksek seviyede ise: Bağışıklık sistemi sorunları, hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme
güçlüğü, depresif durumlar, dürtüsellik
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Düşük seviyede: Anksiyete semptomları, duygusal içgörünün olmayışı, yüksek stres seviyesi
Optimum seviyede: Maksimum yaratıcılık, kişinin kendisi ile ve başkası ile derin duygusal bağ kurması,
sezgisellik ve rahatlama
Alfa Beyin Dalgaları
Alfa dalgaları, bilinçli farkındalık (beta) ve bilinçaltı (teta) arasında köprü oluşturur. Sakinleştiğinizde,
rahatladığınızda salınırlar. Stres altında, alfa dalgaları bloklanır ve beta aktivitesi artar, daha yükselmiş
bilinç ile çevreye tepki verilir. 10 -13Hz, dünyanın kendi titreşim frekansıdır ve üzerinde yaşayan canlıların da optimum olarak bu frekans bandında olması tesadüf değildir.

Frekans Aralığı: 8 - 12 Hz
Yüksek seviyede: Hayal aleminde yaşamak, aşırı rahatlamış durum, odaklanamamak
Düşük seviyede: Obsesif hareketler, anksiyete, yüksek stres seviyesi
Optimum seviyede: İdeal rahatlama

Beta1 Beyin Dalgaları
Beta-1 dalgaları, yetişkinlerde gözler açıkken bulunan bilinçli farkındalık dalgalarıdır. Sebep sonuç
çıkarımları yaparken, matematik işlemlerinde, okumada, konuşma esnasında ve düşünme esnasında
salınırlar. Beta-1 dalgaları artarken Alfa dalgaları azalır. Beta dalgaları, iletişim ve koordinasyonda aktif
rol oynarlar ve 3 yaşına kadar çocukların beyninde bulunmazlar.

Frekans Aralığı: 12 - 28 Hz
Yüksek seviye: Bilinçli farkındalık, stres seviyesinin artması
Düşük seviye: Depresyon, düşük bilinçli farkındalık, dikkat eksiği
Optimum seviye: Tutarlı odaklanma, güçlü hafıza, yüksek problem çözme yeteneği

Beta2 Beyin Dalgaları
Beta-2 dalgaları, Beta-1 dalgalarının artışı ile ortaya çıkar, bilinçli farkındalık stresin ve anksiyetenin
artışına sebep olabilir. Aşırı iş ve çalışma yükü, stresi tetikleyebilir.

Frekans Aralığı: 28- 40 Hz
Yüksek seviye: Anksiyete, rahatlamada sorun, yüksek adrenalin seviyesi, stres
Düşük seviye: Depresyon, düşük bilinçli farkındalık, dikkat eksiği
Optimum seviye: Tutarlı odaklanma, güçlü hafıza, yüksek problem çözme yeteneği
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Gama Beyin Dalgaları
Gama dalgaları, yetişkinlerde sağlıklı bilişsel aktivitenin varlığını, beyinde nöronlar arası kısa bağlantılanmanın iyi çalıştığını, ve hafızanın güçlü oluşunu gösterir. Gama dalgaları, yaşla beraber artar ve olgunlaşma sürecinin parçasıdır. Çocuklarda görülen aşırı gama dalgaları, vücudun stres yükünü, inflamasyonu
ve microglial aktivasyonunu gösterebilir. Çok düşük olarak ölçülen gama dalgaları, gelişimde gecikmeyi
gösterebilir. Meditasyon esnasında, gama dalgaları artar ve yükselmiş bilinç, bütün olma deneyimi
yaşanabilir.

Frekans Aralığı: 40 - 100 Hz
Yüksek seviye: Anksiyete, stres
Düşük seviye: Depresyon, Dikkat eksiği, hiperaktivite, öğrenme problemleri
Optimum seviye: Bilgi işleme, bilinçli farkındalık, öğrenme, duyuların bütünleşik çalışması

Normal bir beyin günün 24 saatinde, çevresel uyaranlara ve yapılan işin niteliğine göre bu beyin frekansları arasında gidip gelir, uykuya geçen beyin elektrik akımı üretimini yavaşlatır. Farklı zamanlarda
ölçülen beyin dalgalarının farklı çıkması doğaldır. Gözler açık dinlenme esnasında ölçülen beyin
dalgalarının yaş grubuna göre normal sayılabilecek sınırlar arasında olması beklenir.

BEYNIN BÖLÜMLERI
Auto Train Brain ile 14 kanaldan okunan, 10-20 sisteme göre beyin ve elektrod bölgeleri aşağıda sıralanmıştır:
AF3- F3 – Sol beyin, ön bölge (dikkat, odaklanma, çalışma belleği)
F7- FC5 – Sol beyin, Broca alanı (dil işleme, konuşma)
T7 – sol beyin, temporal bölge (işitme)
P7- sol beyin, parietal bölge (okuma alanı)
O1- sol beyin, occipital bölge (görme alanı)
O2 – sağ beyin, occipital bölge (görme alanı)
P8 – sağ beyin, parietal bölge (yön bulma, özbakım)
T8 – sağ beyin, temporal bölge (işitme)
F8- FC6 – sağ beyin, (duygular)
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AF4- F4- sağ beyin, ön bölge (dikkat, odaklanma)

Raporda yeralan elektrodların sırası:
AF3, F3, F7, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F8, F4, AF4

NORM DATA
Auto Train Brain uygulamasında, 4- 80 yaş aralığında toplam 1500 sağlıklı kişiden beyin dalgası ölçümü
alınmış, yaş gruplarına ve cinsiyete göre bu veri sınıflandırılmıştır.
Kişinin beyin datası ölçümü, Auto Train Brain profil bilgisinde girilen doğum tarihi ve cinsiyet bilgisine
göre, norm data ile karşılaştırılmakta ve rapor olarak sunulmaktadır.
Karşılaştırma raporunu alabilmek için, öncelikle gözler açık olarak 2 dakika hareket etmeden ve
konuşmadan EEG kaydı alınmalıdır.

NORM DATA ILE ÖRNEK KARŞILAŞTIRMA RAPORU

FC5, O1 ve O2 ‘de Teta yüksek.

Her hakkı saklıdır
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AF3, FC5, O1, O2’de Alfa yüksek.

AF3, FC5, O1, O2’de Beta1 yüksek.

Her hakkı saklıdır
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AF3, F3, FC5, O1, O2, T8, F8’de Beta2 yüksek.

AF3, F3, FC5, O1, O2, T8, F8’de Gama yüksek.

Her hakkı saklıdır
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Rölatif Değerler: Belli bir frekans bandının toplam ölçülen değerlere oranı.
Örnek: Rölatif Alfa = (Absolute Alfa / (Absolute teta + Absolute alfa + Absolute beta-1 + Absolute beta-2
+ Absolute gama))

T7 ve P7’de Rölatif Teta yüksek.

Rölatif Alfa tüm bölgelerde düşük.

Her hakkı saklıdır
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F7, P8 ve AF4’te Rölatif Beta-1 yüksek.

AF3, F3, FC5, O1, O2, P8, T8, FC6, F8, F4’te Rölatif Beta-2 yüksek.

Her hakkı saklıdır
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AF3, F3, FC5, O1, O2, P8, T8, FC6, F8, F4’te Rölatif Gama yüksek.

Yaş grubuna göre ölçülen yavaş dalgaların (Theta) fazla oluşu ve hızlı (gamma) dalgaların az oluşu, beyin
gelişiminde oluşan gecikmeyi gösterebilir. Yaş grubuna göre ölçülen hızlı dalgaların fazla oluşu, inflamasyonu gösteriyor olabilir.

İlk 20 seansta, "Rüya1" ve “Rüya2” protokolünü 15’er dakika uygulayın. 20 session'dan sonra, önce
"Rüya1" ve “Rüya” protokolünü, sonra "Akıl", “Hiper”,”Konuş”, “Oku”,”Yön” protokollerinden birisini
uygulayın. Sonrasında Alfabe eğitimi yapın (7-10 yaş için alfabe eğitimi uygundur).

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde, doktorunuzu ve HMS Health Mobile Software A.Ş.'yi arayın. EMOTIV EPOC-X başlığın kafaya yaptığı basınçtan dolayı geçici başağrısı olabilir. İlk günler, eğitimi daha az
miktarda yapın, yavaş yavaş dozajını artırın.

Raporlar menüsünden günlük olarak gelişiminizi izleyebilir, otomatik olarak sizin için önerilen protokolü
kullanabilirsiniz. Yavaş dalgaların (theta) yaş grubundan daha az olması daha iyi, hızlı dalgaların ise yaş
grubu civarında olması en iyisidir. Bunu sağlayabilmek için, yazılım en uygun protokolü önermektedir.

Her hakkı saklıdır
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SONUÇ
Tek seferde ölçülen EEG verileri ile kesin sonuca ulaşılamaz ve EEG verileri ile bir hastalığın tanısı konulamaz. EEG sonuçları, varolan tanılı durumları desteklemek için kullanılabilir. Zaman içerisinde, ölçülen EEG
verilerinde farklılık olması normaldir. Auto Train Brain kullanımı ile beyin dalgaları zaman içerisinde
norma yaklaşır. Beyin dalgalarının norma yaklaşmış olması, kişinin hayatına pozitif bilişsel yansıma olacağını garanti etmemekle birlikte, beklenti zaman içerisinde bilişsel performansın artması yönündedir.

Her hakkı saklıdır
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