
 

Pažintinių funkcijų lavinimas 

 

 

 

 

RehaCom – instaliavimo ir darbo pradžios instrukcija  
 

 

 

Ši instrukcija tinkama ir RehaCom demo versijai 

RehaCom demo versija – tai pilna RehaCom programa su visomis funkcijomis, kuri veikia 21 dieną (3 savaites) 

po instaliavimo.  

Galite RehaCom demo versiją instaliuoti į bet kuriuos kompiuterius su Windows 7, 8, 10. 

RehaCom viename kompiuteryje nemokamai veikia tik vieną kartą. 

 

 

www.rehacom.com 

www.medlink.lt   

http://www.rehacom.com/
http://www.medlink.lt/
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Mūsų terapijos sistema RehaCom padės Jums lavinti protinę veiklą. 

RehaCom padeda pacientams po insulto, smegenų traumos ar kitų ligų tobulinti tokius svarbius gebėjimus 

kaip atmintis, dėmesio valdymas, susikaupimas, planavimas ir t. t.  

www.medlink.lt svetainėje rasite daug informacijos apie RehaCom, aiškinamuosius pratimų video filmukus, 

aprašymus. Jei iškiltų klausimų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu arba telefonu. 

 

Atstovas Lietuvoje: 

UAB Medlinkas 
Ateities g. 10 
08303  Vilnius 
Lietuva 
Tel.: +370690 99528 
El. paštas: info@medlink.lt   
www.medlink.lt  
 

Gamintojas: 

Vokietija / Europa:  

HASOMED GmbHPaul-Ecke-Str. 

1 D-39114 Magdeburg 

Tel.: +49 (391) 610 7650  

www.rehacom.com info@rehacom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medlink.lt/
mailto:info@medlink.lt
http://www.medlink.lt/
mailto:info@rehacom.com
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RehaCom diegimo instrukcija 

 

RehaCom programa pritaikyta vartoti savarankiškai namuose. RehaCom programą yra paprasta savarankiškai 
parsisiųsti ir įdiegti namų kompiuteryje atitinkančiame minimalius reikalavimus. Tam nereikia specialių kompiuterio 
žinių. 
Programinės įrangos diegimui reikalingas kompiuteris su WindowsTM operacine sistema, interneto ryšiu ir 

administratoriaus prieigos teisės. 

 

Minimalūs techniniai reikalavimai kompiuteriui, į kurį bus instaliuojama RehaCom programinė įranga: 

operacinė sistema: Windows 7, 8, 10; 
procesoriaus greitis: daugiau ar lygi 2 GHz; 
laisva disko talpa: daugiau ar lygi 50GB; 
operatyvinė atmintis: daugiau ar lygi 2GB; 
vaizdo plokštė ne blogiau kaip 1024 MB, DirectX: 9.C suderinama; 
monitoriaus raiška: minimaliai 1024x768, optimaliai 1920x1080, rekomenduojama 1600x900; 
garso kolonėlės ar kitas garso išvedimo būdas, kaip jungtis ausinėms; 
klaviatūra, pelė;  
Speciali RehaCom klaviatūra: rekomenduojama naudoti specialią RehaCom klaviatūrą. 

 
 

Instrukcijoje pateikiama informacija apie RehaCom terapijos sistemos įdiegimą ir naudojimą.  

 

RehaCom programą parsisiųskite čia: 

https://rehacom-online.de/g/RcLT-MedlinkasUAB 

 

Siuntimas trunka 10 – 20 min., priklausomai nuo Jūsų interneto greičio. 

Pasibaigus siuntimui, išskleiskite parsisiuntusius RehaCom failus, paspaudę ant programos ikonos.  

Pasirinkite failą Setup: 

Speciali RehaCom klaviatūra padeda atlikti pratimų užduotis asmenims 

neturintiems įgūdžių dirbti su įprasta kompiuterio klaviatūra, pagyvenusiems 

asmenims, mažesniems vaikams, taip pat asmenims su sutrikusiais judesiais 

(dalinis paralyžius, tremoras, traukuliai ir pan.). 

Dirbti su Rehacom patogiau turint 17“, 19“ monitorių. 

RehaCom darbo vieta turi būti patogi. 

https://rehacom-online.de/g/RcLT-MedlinkasUAB
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Atsidariusioje lentelėje pasirinkite kalbą instaliavimui, vieną iš 4: anglų, vokiečių, prancūzų, italų. Jei nepasirinksite, 

vedlys veiks anglų kalba. 

 

Programa turi elektroninį įdiegimo vedlį, toliau visada spauskite mygtuką “Next”  

 

 

Toliau spauskite “Next”: 
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Kitoje atsidariusioje lentelėje automatiškai pažymėta Standard programos versija instaliacijai – palikite ją ir spauskite 

“Next”: 

 

Kitoje atsidariusioje lentelėje spauskite “Install”: 

 

Palaukite, kol RehaCom programa bus įdiegta savaime,  (užtrunka 5 – 15 min.), savaiminio instaliavimo metu Jums 

nieko daryti nereikia. Atsidariusioje lentelėje spauskite “Finish”: 

 



_______________________________________________________________________________________ 

 6 

 

Baigus RehaCom diegimą, paleiskite kompiuterį iš naujo (restart). 

RehaCom ikona suformuojama automatiškai kompiuterio ekrane, arba apatinėje parinkčių eilutėje; jei RehaCom ikona 

nesuformuota, programą rasite “Start” meniu. 

 

Norint naudotis RehaCom, interneto ryšys nebūtinas. 

Įjunkite RehaCom! 

Spauskite RehaCom ikoną norėdami paleisti RehaCom. Įjungiant RehaCom pirmą kartą, programinė įranga ieško 

prietaisų (pvz. RehaCom klaviatūros). Jei turite specialią RehaCom klaviatūrą, prašome prijungti ją prie USB prievado ir 

palaukti kelias minutes, kol klaviatūra bus įdiegta savaime. Jums nieko daryti nereikia. 

Sistemos nustatymai. 

Pirmą kartą įjungiant RehaCom, rodomas Vartotojo režimas.  

Pasirinkite „Kaip terapeutas, be išorinių klientų"; šis pasirinkimas yra nustatytas automatiškai. Uždarykite lentelę. 
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Grįžkite į nustatymų lentelę „Sistemos parametrai“. 

 
Pasirinkite „Licencijos režimas“. Pasirinkite „Licencijavimas šiam kompiuteriui“ (nustatyta automatiškai) ir uždarykite. 

 
 

Dabar esate pagrindiniame RehaCom lange: 
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Pagrindiniame lange spauskite mygtuką “Klientai”. Atsidariusiame lange spauskite „Naujas“. 

 
 

Atsidariusiame lange ,,Kliento informacija“ užpildykite visus žalius laukelius, tai būtina, kad sistema veiktų. 

Būtini žalieji langeliai: Pavardė, Vardas, Gimimo data (pildant paciento gimimo datą, laikykitės datos šablono: 
metai.mėnuo.diena, pažymėkite lytį. 

Kalba: automatiškai pažymėta lietuvių k. Išskleidę meniu punktą „Kalba“, galite pasirinkti iš 22 kalbų, tame tarpe 
lietuvių, rusų, lenkų. Rekomenduojama RehaCom naudoti gimtąja kalba. 

Taip atrodo teisingi paciento nustatymai: 

 
Patvirtinkite OK. 

 
Bandomojoje versijoje Klientas gali būti tik vienas, to užtenka susipažinti su programa. Galite sukurti kitų klientų 
korteles, jei norite sekti konkretaus asmens darbo rezultatus. 

Pagrindiniame lange terapeutas (administratorius) ir klientas (paskutinis dirbęs klientas) bus pažymėti automatiškai. 

Dabar galite pasirinkti „Terapija“, paspauskite „Visi terapijos moduliai“, pasirinkite terapijos modulį ir pradėkite dirbti 

su RehaCom.  

Dukart paspaudus, pasirenkamas norimas terapijos modulis iš pateikto sąrašo. 
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Įjunkite terapijos modulį dukart spustelėjus jį. Naują pratimą pradėkite „Pradėti su instrukcijomis“. 

 
 

Pratimo instrukcijos 

Įdėmiai perskaitykite pratimo instrukcijas prieš pradėdami dirbti. Išsamios instrukcijos parodomos prieš kiekvieną 

pratimą. Instrukcijoje aiškiai išdėstyta pratimo užduotis ir kam jis skirtas. 

 

Pratimo parametrų keitimas 

Visi terapijos moduliai veikia savaime adaptuodamiesi; tai reiškia, kad lavinimo sudėtingumo lygis keičiasi automatiškai, 

atsižvelgiant į paciento gebėjimus. Dažnai pacientai pradeda dirbti nuo 1-ojo lygio. Tačiau, jei sutrikimas menkas, galima 

iš karto pakelti lygį atsidariusioje lentelėje. Pradėjus pratimą, ir pastebėjus, kad lygis per lengvas/sunkus, galima 

nutraukti pratimą su „Esc“ klaviatūros mygtuku (arba raudonu mygtuku RehaCon paciento klaviatūroje) ir keisti pratimo 

lygį. Pasirinkus meniu punktą „Parametrai“, galima keisti pratimo trukmę ir daug kitų parametrų.  

Pradedant dirbti su RehaCom, dažniausiai keičiama: sunkumo lygis, trukmė. Kitus parametrus keičia patyrę terapeutai.  

 

Darbo su RehaCom režimas 

Rekomenduojama dirbti su Rehacom 30 -50 min. kiekvieną ar kas antrą dieną. Individualų darbo režimą nustato 

specialistas. Efektyvios terapijos trukmė ilga – 2 – 6, net iki 8 – 9 mėnesių. Jau po pirmųjų savaičių darbo turėtų būti 

matomi rezultatai. Jei pažangos nėra, rekomenduojama keisti pratimus, darbo režimą. 

 

RehaCom rezultatai 

Užsiėmimas baigiasi kai baigiasi nustatytas laikas. Parodomas rezultatų grafikas, fiksuojantis visų sesijų eigą (pažangą). 

Kuo aukštesnis stulpelis, tuo pasiekti rezultatai yra geresni. Tuo remdamasis, terapeutas pacientui apibendrina jo 

rezultatus, komentuoja jo veiklą ir kartu aptaria tolesnius veiksmus. Išsamesnę informaciją terapeutas gali rasti 

dokumente rezultatai, kurie leidžia išanalizuoti konkretų paciento deficitą. 
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Patarimai naujiems RehaCom vartotojams 

Patikrinimo moduliai (testai): nereikia vienu metu atlikti visų testų. Tai gali užtrukti 90 minučių ir ilgiau, tiek laiko 

pacientas negali išbūti susikoncentravęs. Jūs galite pakankamai gerai įvertinti dėmesio problemas tik su trumpu paprastu 

testu "Erdvinė skaičių paieška", atminties problemas su "Darbinė atmintis" testu. Testus reikia atlikti kartu su patyrusiu 

terapeutu suprantančiu testų tikslą ir vertę. 

 

Terapijos moduliai: kai nesate užtikrinti dėl paciento sutrikimo, pirmiausia pradėkite nuo dėmesio lavinimo, vėliau 

tęskite su atminties lavinimo pratimais. Vykdomųjų funkcijų, erdvinių pratimų imkitės paskutinių. 

Daugumai pacientų, turinčių sunkių dėmesio trūkumų, gali tikti modulis "Dėmesys ir koncentracija", pacientai, turintys 

lengvų pažinimo (kognityvinių) trūkumų, jauni pacientai mėgsta naudoti "Paskirstytasis dėmesys 2".  

Daugumai pacientų, turinčių sunkių atminties sutrikimų galima naudoti modulį "Atmintis figūroms", pacientai, turintys 

lengvų pažinimo (kognityvinių) trūkumų, noriai naudoja pratimą "Darbinė atmintis". 

 

Kiekvieno terapijos modulio veikimas gali būti keičiamas, keičiant parametrus (pasirinkti modulį, spauskite "Parametrai" 

mygtuką). Taigi, jei jūs jaučiate, kad modulis netinka jūsų klientui, jūs galite pakeisti daug dalykų! Jūs nesuklysite - visi 

pakeitimas gali būti atšaukti bet kuriuo metu paspaudus "Numatytasis" mygtuką. 

 

Po pirmojo RehaCom įdiegimo jūs galite ribotą laiką (21 d.) naudotis visa sistema. Norėdami gauti informaciją apie jūsų 

bandomojo laikotarpio licencijos galiojimo laiką, spustelėkite mygtukus "Sistema", "Licencija". 

Licencijų lange yra sąrašas visų licencijuotų modulių ir jų galiojimo laikas. 

Norėdami įsigyti RehaCom licencijas, prašome kreiptis į vietinį RehaCom partnerį. Jis /ji atsiųs jums licencijos CD (arba 

failą), kuris galės būti įrašytas paspaudus mygtuką "Kodų diskas". 

 

RehaCom klaviatūra 

Jei turite Rehacom klaviatūrą – prijunkite ją USB jungtimi prie kompiuterio, palaukite, kol klaviatūra diegiama savaime, 

tai trunka apie 1 min. Programoje nereikia daryti jokių nustatymų, ji pati pažįsta, kad dirbsite su klaviatūra, kai ją 

prijungsite.  

RehaCom klaviatūros mygtukai: 

 klaviatūros OK mygtukas: tęsti arba patvirtinti įvestį; kairysis ir dešinysis mygtukai atlieka tą pačią funkciją, juos 

galima spausti kartu; 

 geltonas "+" mygtukas: paskutinis nurodymas pakartojamas žodžiu (nėra 

lietuvių kalbos) 

 žymeklio mygtukai arba šauktukas: perkelia žymeklį į modulį. 

 

Norint nutraukti seansą, yra dvi galimybės: 

 pacientas paspaudžia raudoną minus "-" mygtuką klaviatūroje. Tada jis/ji 

gali padaryti pertrauką, vėliau tęsti sensą arba dar kartą peržiūrėti instrukcijas. 

 kompiuterio klaviatūroje paspaudus Esc mygtuką. Vykdomos užduoties 

duomenys prarandami. Pasirodo terapeuto meniu. 
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Trumpa instrukcija suteikia tik trumpą naudojimosi sistema apžvalgą. Daugiau konkrečios informacijos galima rasti 

pilnoje instrukcijoje, įsigijus RehaCom licencijas. 

 

 


