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Deklaracja Zgodności
LOGOPEDIA PRO Pakiet GOLD

1. Nowa Era Spółka z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
tel. +48 22 570 25 80, faks +48 22 570 25 97, www.nowaera.pl
NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, KRS 0000031950

2. Niniejszą deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

3. LOGOPEDIA PRO Pakiet GOLD – program przeznaczony dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowa-
dzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mającymi problemy z artykulacją 
głosek, z przyswajaniem języka, jego prawidłowym rozwojem i z komunikacją. Wspiera terapię procesów 
komunikacji i zwiększa efektywność postępowania logopedycznego. Program jest przeznaczony do pracy 
indywidualnej i w małych zespołach.
Zawartość programu – moduły:
•  Badanie mowy – artykulacja,
•  Badanie mowy – trudne grupy spółgłoskowe,
•  Odbiór i nadawanie mowy,
•  Głoska „t”,
•  Głoska „d”,
•  Głoska „n”,
•  Głoska „l” – moduł rozszerzony,
•  Głoski tylnojęzykowe „k”, „g”, „h”,
•   Szereg ciszący (głoski „ś”, „ź”, „ć”, „dź”) – moduł 

rozszerzony,
•   Szereg syczący (głoski „s”, „z”, „c”, „dz”) – 

moduł rozszerzony,

•   Szereg szumiący (głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”) – 
moduł rozszerzony,

•   Różnicowanie głosek szeregów,
•   Głoska „r” – moduł rozszerzony,
•   Mowa bezdźwięczna,
•   Sfonem – ćwiczenia rozwijające/usprawniające 

słuch fonemowy,
•   Echokorektor – terapia jąkania,
•   Trening logopedyczny,
•   Zabawy logopedyczne (wzbogacone o ćwi-

czenia Logotrener i Groteria).

4. Wyrób zaklasyfikowano do klasy I na mocy reguły 11. Ocenę zgodności wyrobu przeprowadzono 
z zastosowaniem procedury dotyczącej deklaracji zgodności UE. W ocenie zgodności wyrobu uwzględ-
nione zostały normy zharmonizowane.

5. Wytwórca oświadcza, że wyrób, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności spełnia wymagania 
Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Ponadto podczas projektowania i produkcji wyrobu uwzględniono wymagania następujących norm:
PN-EN ISO 13485:2016, PN-EN 62304:2010, EN ISO 14971:2020
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