
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010) 

pada tahun 2007 terdapat 8,3 juta anak dari 82 juta anak 

Indonesia yang dinyatakan sebagai anak berkebutuhan 

khusus (termasuk ADHD)

 

PAMPHLET  ADHD/ADD

3 TIPE ADHD

ADHD dan ADD tidak bisa didiagnosa dengan perilaku 

luar saja. Diagnosis salah sangat berbahaya! Obat 

yang salah ada kemungkinan untuk merusak sistem di 

dalam tubuh. Tes akurat bisa melewat tes qEEG! qEEG 

adalah pemetaan otak agar fungsi otak dapat

dievaluasikan dengan cara melihat aktivitas gelombang 

otak dan pencitraan sistem saraf. 

Walaupun penyebab utama ADHD/ADHD 

masih dipelajari, faktor yang mungkin 

menyebabkan ADHD/ADD adalah 

genetika, biologis/kimia tubuh, dan 

lingkungan.

ADHD Tipe Hyperactive- 

Impulsive: gejala hiperaktifitas 

sangat berat

CARA MENGATASI GEJALA ADHD/ADD DI RUMAH

Membikin planner 

untuk sehari-hari

Menjaga Kesehatan tubuh 

dengan tidur cukup dan 

makan makanan bergizi

Sistem pendukungan

sosial, support dari

teman atau keluarga
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ADHD Tipe Inattentive: tidak 

terlalu hiperaktif, tetapi gejala

tentang atensi berat

ADHD Tipe Combine: campuran 

antara tipe inattentive dan tipe 

hyperactive-impulsive

Berarti 1 diantara 10 anak ada kemungkinan dinyatakan 

anak berkebutuhan khusus

Neurotherapy adalah satu cara untuk 

mengatasi masalah fungsi otak yang 

ada berhubungan dengan kesulitan 

belajar, ADHD/ADD, Dyslexia, ASD, dan 

berapa kebutuhan spesial yang lain! 

Dan di Brain Optimax tersedia 

Neurotherapy juga! 

Cara terbaik untuk mengetahui diet dan supplement yang diperlukan oleh 

seorang yang ada kebutuhan khusus untuk mengimbangkan tingkat mineral di 

badan, adalah untuk melakukan tes HTMA (Hair-Test-Minerals Assessment)

https://brainoptimax.com/id-htma/


Di Brain Optimax, kami juga ada konsultasi untuk hasil tes QEEG, jadi anda tidak 

harus bingung melihat hasil susah! Clinician kami akan menjelaskan keadaan otak 

dan apakah masalah yang perlu diperbaiki, dan juga therapy plan kustom yang perlu 

dibikin untuk mengatasi masalahnya! Fix aman dan nyaman, tidak perlu suntikan dan 

tidak perlu obat! Di Brain Optimax teresdia Neurotherapy yang melatih dan merawat

otak agar fungsi otak menjadi optimal lagi! Jika anda ataupun anak yang ingin dites 

dan melakukan therapy, tinggal contact kami melewati whatsapp untuk membikin 

appointment dengan kami sekarang!

 

 

Di Brain Optimax tersedia tes Quantitative Electroencephalography (QEEG) yang 

menganalisa otak dan fungsi otak untuk memeriksa apakah ada bagain otak yang 

berfungsi kurang optimal. QEEG memetakan dan rekam aktifitas gelombang otak 

melewati perekaman multi-elektroda yang dipasang di kepala dan diproses oleh 

komputer! QEEG dapat menganalisa dengan komplit dan lengkap. 

 

 

ASSESSMENT DAN TES 

Tes

Kekurangan

Perhatian

Anak

CL ICK  ICON UNTUK  MENGAMBIL  TES!

RESOURCES

Khawatir dengan masalah berhubungan dengan anak yang ada 

konsentrasi, komunikasi atau kebutuhan khusus dan bingung untuk tes 

dimana? Tidak masalah! Brain Optimax ada solusi!

 

Tes 

Hiperaktifitas 

Anak

YUK ,  MENJADI  MEMBER GRAT IS !

Registrasi email di website Brain Optimax dan mendapatkan banyak 

resource extra seperti Ebook, Artikel, dan Worksheet yang gratis!

KLIK UNTUK REGISTRASI!

Mohon ingat bahwa tes ini cuman untuk introspeksi diri dan tidak merupakan tes diagnosa resmi. 

Jika anda merasa bahwa memang ada keluhan untuk masalah yang berhubungi dengan otak, 

mohon berhubungi psikolog profesional untuk mendapatkan brain assessment yang resmi dan 

yang lengkap.

TEST IMONIAL
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http://brainoptimax.com/inattention/
http://brainoptimax.com/inattention/
http://brainoptimax.com/hyperactivity/
https://brainoptimax.com/learning/

