BIOPAC WORKSHOPS MAIO – 2020
18 - PORTO
20 - COIMBRA
22 - LISBOA

PROGRAMA BIOPAC WORKSHOPS MAIO – 2020
Descubra com os melhores especialistas todas as notícias de BIOPAC e as
vantagens oferecidas pela atualização mais recente do ACKNOWLEDGE 5.

INSC
RI
10/10/19
GRA ÇÃO
TUIT
A

Ponente:
Dr. Aleksandar Dimov

(European Sales Executive | BIOPAC Systems, Inc.)

PROGRAMA
HORARIO

9:15 - 9:30

Boas vindas

9:30 - 11:00

Novo sistema sem fio BN-SMART e módulos Bionomadyx,
Loggers… Sistema NIBP100D para para monitorização não invasiva
e contínua da da pressão arterial.

11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 12:30 fNIRS – Sessão teórico-prática
12:30 - 13:00 Integração de Eyetracking com o software Acknowledge
13:00 - 13:30 Realidade Virtual.
13:30 - 14:15 Almoço
14:15 - 16:30 Novidades do novo software Acknowledge 5 (novas ferramentas de
análise, scripts, EDA, STIM event related analysis. HRV ..)
16:30 - 17:00 Questões e encerramento

Número de lugares limitado
Confirme a inscrição com antecedência

Com a colaboração de:
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Data

18 MAIO

Data

20 MAIO

Data

22 MAIO

Hora

9:30 – 17:00

Hora

9:30 – 17:00

Hora

9:30 – 17:00

Cidade/Local PORTO

Cidade/Local COIMBRA

Cidade/Local LISBOA

Universidade Católica Portuguesa
Human Neurobehavioral Laboratory
Edifício da Escola de Biotecnologia
Auditorio do EBI
Campus da Foz
Rua de Diogo Botelho, 1327
4169-05 RTO

Universidade de Coimbra
Faculty of Medicine – FMUC
Anfiteatro 2 at "Subunidade I
Polo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba, Celas
3000-548 Coimbra

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Edif. C6 - Piso 1 , Sala 6.1.27
Campo Grande
1749-016, Lisboa

Número de lugares limitado
Confirme a inscrição com antecedência

Sistema BN-SMART
Transmissão sem fios e Logger portáteis e autônomos.
Configure e comece a gravar ótimos dados em minutos.
Compacto, portátil, conveniente para investigação em laboratório
ou em movimento.

fNIR: Espectroscopia funcional no
infravermelho próximo
Esta técnica mede a absorção de luz no infravermelho próximo na
hemoglobina sanguínea, com ou sem oxigênio, e fornece informações
sobre a atividade funcional do cérebro, semelhante a estudos de
ressonância magnética funcional.
O FNIR fornece mudanças relativas nos níveis de hemoglobina, calculadas
usando a lei de Beer-Lambert modificada
• Alteração de hemoglobina oxigenada
• Alteração de hemoglobina desoxigenada
• Alteração total da hemoglobina

Novos amplificadores SMART
Melhor qualidade de sinal, conforto do participante e configuração do
utilizador ...
Amplificar o sinal fisiológico próximo ao sujeito reduz o artefato de ruído.

SISTEMA NIBP100D

REALIDADE VIRTUAL

Para monitorização não invasiva da pressão
arterial.

O Sistema de Realidade Virtual Biopac
oferece protocolos de experimentais
controlados e reproduzíveis que permitem a
manipulação do ambiente (e avatares) que
seria impossível ou economicamente proibitivo
de realizar no mundo real.

O sistema NIBP100D oferece monitorização
não invasiva e contínua da pressão arterial,
beat-to-beat, sinal de pressão arterial
adquirido nos dedos do participante.
O sistema usa uma manga digital dupla que
é confortável para o participante e de fácil
colocação na mão.

A sincronização dos eventos do mundo virtual
com os dados fisiológicos do sistema BIOPAC
MP160 permite uma análise automatizada
precisa dos dados.

INTEGRAÇÃO DO
EYETRACKING
EM ACKNOWLEDGE
Rastreamento ocular robusto em um
módulo compacto.
Eye tracker, fixo em tela, captura dados do
olhar: fornece a posição do olhar, tempo de
tempo de fixação do olhar, taxa de piscada,
tamanho da pupila e muito mais….
e totalmente integrado ao Acknowledge.

Um protocolo de ponte permite que você use
feedback para maior controle e automação do
mundo da realidade virtual; Mude o mundo da
RV em tempo real, com base nas respostas
do sujeito.
VR Workstation

Stimulus:
- Visual
- Haptic
- Olfactory
- Auditory
- Eectrical

MP160 System

· Physiological
responses

Participant

· Stimulus:
electrical

Use with new AcqKnowledge Eye Tracking License for full integration

NOVO ACKNOWLEDGE 5
Descubra as últimas novidades da nova versão do software. Melhorias no
desempenho e funcionalidades mais potentes com a nova versão do
ACKNOWLEDGE 5.
• Opções de aquisição
Taxas de amostragem variáveis, modo de pausa, várias visualizações de dados
e design e controle de estímulos
• Opções de visualização
Sistema de quadrícula avançado, facilidade do journal para anotações, documentos PDF incorporados para instruções, marcadores de eventos textuais e
ferramentas de medição
• Opções de análise
Averaging on-line, análise de eventos, análise de frequência de tempo AR,
análise de componentes principal e independente, modelos de autoregressão
e modelos não-lineares, rotinas de análise automatizada, filtragem, FFT, PSD,
Histograma, redução automática de dados, análise de modelo, algoritmos para
detecção de pico, gerador de equações….

RESERVE O SEU LUGAR:
Inscreva-se no formulário que você encontrará em
nosso site: www.bionic.es/actividades ou acedendo
a partir do código QR anexado
As inscrições também podem ser efetuadas enviando um e-mail para info@bionic.es

Número de lugares limitado
Confirme a inscrição com antecedência

Dirigido às Áreas de investigação dos departamentos de
Fisiologia, Psicofisiologia, Neuropsicofisiologia, Biologia,
Farmacologia, Bioengenharia e Neurofisiologia Experimental.

Com a colaboração de:

Bionic Ibérica, S.A.
Méxic, 8 1º - 08320 El Masnou (Barcelona)
Tel.: (34) 93 540 19 09
www.bionic.es

