
Betjening og 
montering
Hjelpemidler utviklet for  
å betjene datamaskiner

For personer med fysiske utfordringer



Quha Zono
Trådløs gyroskopisk mus

• Liten og lett alternativ mus med  
god presisjon. Veier 23 gram

• Kan festes på brille, hånd, fot eller andre 
steder på kroppen 

• Kompatibel med alle PC og Mac,  
androide nettbrett og smarttelefoner

Tilbehør: 
• Hodebånd
• Nakkebøyle
• Sento - puff bryter 
• Brille

Trådløs joystickmus
Styrepinne som gir nøyaktig kontroll over 

markøren på skjermen

• Trådløs joystickmus som kan monteres  
på rullestol og brukes på PC 

• Knapper for museklikk og inngang for  
ekstra brytere 

• Enheten har en rekkevidde på inntil  
3 meter

Trådløs Joystickmus  HMS nr. 069682

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/joystickmus

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/quhazono

Quha Zono   HMS nr. 196650



Quadjoy mus
Alternativ mus for hodestyring

• Innebygd sug- og blåsfunksjoner for 
venstre og høyre klikk

• God presisjon
• Plug & play USB

Alternativ mus for hodestyring

• Stabil og robust løsning
• Justerbar sensitivitet for sug/blås
• Dwell-funksjon med justerbar forsinkelse
• Sug/blås, kan også brukes for å skrive 

med morsekode
• Bryterinnganger
• Kobles via USB

Jouse

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/jouse

Jouse     HMS nr. 155273 

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/quadjoy

Quadjoy    HMS nr. 061993



Øyestyring –  
myGaze® Assistive 2

Kamera som gjør det mulig å 

styre PCen med øynene 

• Øyestyringen kan benyttes til  
kommunikasjon, omgivelseskontroll og  
generell PC bruk

• Enkelt oppsett og kalibrering
• Presis øyestyring og markørkontroll

MyGaze øyestyring  HMS nr. 230397

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/mygaze

Alternativ mus for hodestyring

• Et infrarødt kamera som plasseres over skjermen
• Kameraet følger en liten reflekterende prikk som 

festes på pannen

SmartNAV

SmartNAV   HMS nr. 167418

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/smartnav



BrainFingers

PCen betjenes av minimuskelbevegelser via  

hjernens elektriske signaler

• BrainFingers er laget for personer med komplekse og spesielle  
betjeningsvansker

• Kan justeres og tilpasses individuelle behov
• Fra bryterliknende integrasjon til muskontroll
• Kan enkelt integreres med Grid 3

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/brainfingers

Brainfingers  HMS nr. 217238



SkjermKontroll

Ferdige skjermtastaturer for alternativ  
betjening av Windowsprogrammer

SkjermKontroll  
GridPad 
Windowsmaskin med 11“ skjerm, IR- og EasyWave radiosender 
samt feste for ulike stativløsninger

• SkjermKontroll programvare
• Oppsett for omgivelseskontroll
• Kan kombineres med alle  

bryterløsninger
• Kan individuelt tilpasses
• Kan også leveres som 13” og 18” skjerm

Se flere detaljer på:
 cognita.no/produkt/skjermkontrollgridpad

Se flere detaljer på:
 cognita.no/produkt/skjermkontroll

• Kompatibel med alle  
windowsmaskiner

• Kan kombineres med alle  
betjeningsløsninger

• Kan individuelt tilpasses 
 
 

SkjermKontroll  HMS nr. 239412

SkjermKontroll GridPad  HMS nr. 239435



Montering
Løsningen blir ikke komplett uten riktig montering. 
Valg av montering avhenger av vekt på produktet, betjening,  
monteringspunkt og fleksibilitet. 

Rullestol
• Rullestolpakke Standard
• Rullestolpakke Standard Pluss: for monteringer over 

3,5 kg
• Rullestolfeste Daessy

Send oss bilder av rullestolen, så kan vi gjennom 
vårt samarbeid med Rehadapt finne en skreddersydd 
løsning.

Veggmontering
• Stativ til Gridpad
• Stativ til iPad

Bordstativ
• Rehadapt klemmestativ til bord
• Rehadapt bordstativ
• Manfrotto klemmestativ til iPad
• Daessy bordstativ

Gulvstativ
• Telelock: låst bredde, kan justeres i høyden
• Variolock: kan justeres både i høyden og bredden

Se flere detaljer på:  cognita.no/produkt/montering



Kontakt

Kontakt oss
Tlf: 22 12 14 50 
info@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Bragernes Torg 13 C 
3017 Drammen 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Kontakt

Kontakt oss
Tlf: 22 12 14 50 
info@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Oscarsgate 92
0256 Oslo 

Post- og besøksadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru


