Kommunikasjon
Alternativ og supplerende
kommunikasjon

ASK hjelpemidler for barn og voksne som har
vansker med, eller mangler tale.

Grid 3 - maskiner

Grid 3

Grid 3 kan leveres komplett med maskinvare.
Fellesnevneren for maskinvaren er at de er robuste og
laget spesielt for Grid 3.
Grid Pad GO
Liten, lett og bærbar.
Grid Pad GO 8 		
Grid Pad GO 10		
Grid Pad Touch 10		

HMS nr. 287134
HMS nr. 290662
HMS nr. 269323

Se detaljer på:
cognita.no/grid3/gridpad-go

Grid 3 er et digitalt verktøy for alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK), betjening av
datamaskin og omgivelsene.
Komplett kommunikasjonsløsning som gir en stemme, omgivelseskontroll og
muligheten til å leve et mer selvstendig liv. Designet for personer med alle typer
kommunikasjons- og betjeningsbehov og inkluderer et bredt utvalg ressurser
som kan styres via touch, brytere, øyestyring eller pekeutstyr.
Inkludert i programmet er ferdige oppsett for kommunikasjon med tekst,
symboler eller bilder og mye annet innhold for alle aldre og funksjonsnivå.
Prøv Grid 3 gratis i 60 dager.
cognita.no/grid-3-provelisens
Lisensen kan brukes på alle Windows baserte maskiner.
Grid 3 programvare		

Se detaljer på:

HMS art nr. 219960

cognita.no/grid3

Det finnes en rekke betjenings- og monteringsmuligheter samt diverse tilbehør
til Grid 3. Få full oversikt på www.cognita.no/grid3 eller kontakt oss så hjelper vi deg.

Grid Pad PRO
Den mest komplette løsningen med opptil
15 timer batterilevetid som kan brukes med
alle typer betjening.
Grid Pad 10S 		
Grid Pad PRO 12		
Grid Pad PRO 15		

HMS nr. 292850
HMS nr. 252405
HMS nr. 288101

Se detaljer på:
cognita.no/grid-maskinvare-pro/
Grid Pad EYE
Gjør Grid 3 tilgjengelig med øyestyring.
Grid Pad EYE 12		
Grid Pad EYE 15		
Grid Eye On 		

HMS nr. 252406
HMS nr. 288102
HMS nr. 189309

Se detaljer på:
cognita.no/grid-maskinvare-eye/

Grid 3 - innhold i ferdige oppsett
Det er over 50 ferdige oppsett tilgjengelig, fordelt på ulike
kategorier. Disse kan lett tilpasses og justeres.
Det er raskt å komme i gang og mange muligheter
for utvidelse.

Super Core
• Super Core symbolbasert system,
bygd opp rundt kjernevokabularet
• Mer enn 2500 av de mest brukte ordene
og frasene
• Organisert semantisk (etter betydning) for
å raskere komme frem til ordene
• Starte med Super Core for de som skal
begynne med symbolkommunikasjon
• Ord og vokabular tilpasset barn,
ungdom og voksne
• Finnes i både Symbolstix, Widgit og PCS
Symbolkommunikasjon
• SymbolPrat A-D er tilpasset symbolbrukerens ulike funksjonsnivå
• PCS, Widgit og Symbolstix inkludert
• Symbolisert e-post og SMS
• Interaktiv læring for å trene
operasjonell kompetanse

Rask Prat
• Tekstbasert kommunikasjon for brukere
med lese- og skriveferdigheter
• Les inn meldinger med din stemme!
• SMS, epost, nettleser, omgivelseskontroll
• Sosiale medier og PC kontroll

Omgivelseskontroll
• PC kontroll for Windows
• Servus omgivelseskontroll
• Styre TV, telefon, dør mm.

Tekstkommunikasjon
• Tekst prat for nærkommunikasjon
• Setningshistorikk for rask
kommunikasjon
• Stedshistorikk som henter frem
fraser tilpasset situasjoner
• Autokorreksjon med ordprediksjon
• Tilgang til sosiale medier

Afasi
• Afasi A-D tilpasset brukerens nivå
• Ferdig utarbeidet, enkel kontekstbasert ordletingsstrategi gjør det
lettere å finne ord og setninger
• Tekst med bildestøtte
• Ferdige, rene foto

Apper
• Spesialtilpasset betjening av kjente
apper og programmer:
• YouTube
• Twitter
• Facebook
• Instagram
• Spotify
• WhatsApp
Online Grids; last ned ferdige oppsett her: grids.sensorysoftware.com/no

Afasi

Våre løsninger ved afasi
Temabasert skjermkommunikasjon for voksne
– utviklet for personer med afasi.
Grid 3 med afasioppsett
Kontekstbasert ordleting med ”min historie”
• Enkel kontekstbasert ordleting
• Tekst med bildestøtte
• Ferdige, rene foto
Ferdige oppsett
• 4 ulike nivåer: A er enklest mens D er mest avansert.
• Forskjellen ligger i antall felter og størrelsen på ordforråd
• Alle oppsett kan tilpasses og tilrettelegges
• Alle oppsett er inkludert med Grid Pad maskinene

Det er stor forskjell på hvordan personer med medfødte og oppståtte språkvansker leter etter ord. Ved en oppstått skade er det viktig å ta utgangspunkt i det
personen allerede kjenner til, fremfor å lære nye måter å lete etter ord.
Personer som har fått afasi opplever et tap av funksjoner de har hatt tidligere. De
har erfaring og kompetanse, de har meninger og spørsmål men har vansker med
å bringe dem frem. De opplever ofte tap av sin identitet og dette er det viktig å ha
med i tankene når vi skal tilrettelegge hjelpemiddelet.
•
•
•
•

Legg opp til flere måter å lete etter ord - album, tekst, internett, kalender, etc.
Fokuser på bilder av kjente ting. Sorter dem etter kontekst.
Tilrettelegg for en enkel måte å fortelle om hans/hennes historie.
Ha setningen ”kan du være så snill å snakke litt langsommere” lett tilgjengelig.

For flere tips til tilrettelegging for personer med afasi:
cognita.no/oppstatt-hjerneskade-og-afasi/

Grid Pad GO
Windows-baserte maskiner
Grid Pad GO 8 		
Grid Pad GO 10		
Grid Pad Touch 10		

HMS nr. 287134
HMS nr. 290662
HMS nr. 269323

Se detaljer på:
cognita.no/grid3/gridpad-go
Grid for iPad
Liten, lett og bærbar.
Grid Talk Pad 8 		
iGrid 10		

HMS nr. 290663
HMS nr. 290664

Se detaljer på:
cognita.no/grid-for-ipad-maskinvare

Grid for iPad

Symbolkommunikasjon
Tekstkommunikasjon
Interaktiv læring
Apper

Grid for iPad har en rekke funksjoner som gir mulighet
for kommunikasjon ved hjelp av både tekst og
symboler. I tillegg er det flere apper og annet innhold
som muliggjør dialog og interaksjon.
Grid for iPad kan brukes som fullverdig kommunikasjonsløsning eller som
supplement til Grid 3. Innholdet kan synkroniseres via Dropbox som gjør det
tilgjengelig på alle dine maskiner med din Grid-lisens.

Touch betjening
Bryterbetjening
Øyestyring

PC kontroll
Grid for iPad programvare HMS art nr. 288731

Se detaljer på:

Omgivelseskontroll

cognita.no/grid-for-ipad/

Meldingsbank
Fjernredigering

Grid for iPad maskinvare
Liten, lett og bærbar.
Grid Talk Pad 8 		
iGrid 10		

HMS nr. 290663
HMS nr. 290664

Se detaljer på:
cognita.no/grid-for-ipad-maskinvare
1

Minspeak

Betjening og montering
Nano Hodemus
- Enkel og nøyaktig hodestyring. Alternativ til øyestyring.
cognita.no/produkt/hodemus-nano-for-gridpad/
Quha Zono
- Trådløs gyroskopisk mus. Trådløs mus som kan styres med hode,
hånd, fot eller andre steder på kroppen.
cognita.no/produkt/quha-zono/
Jouse
- Stabil og robust joystick-basert munnmus. Krever ingen installasjon.
cognita.no/produkt/jouse/
Trådløs Joystick
- Styrepinne som gir nøyaktig kontroll over markøren på skjermen.
cognita.no/produkt/tradlos-joystick/

Minspeak er en effektiv og rask metode som fremmer
uavhengig kommunikasjon. Naturlige assosiasjoner og
enkelt tastatur gir et stort ordforråd.
Minspeak-systemet er utviklet for personer med CP, Autismespekterdiagnose
samt oppståtte språkskader.
• Ferdig kjernevokabular på 1200 ord ligger inne.
• Rask kommunikasjon med få trykk.
• Alle betjeningsmuligheter og omgivelseskontroll.
Minspeak 8
Minspeak 14

HMS nr. 210538
HMS nr. 213136

Se detaljer på:
cognita.no/minspeak

Quadjoy
- Liten og flekisbel munnmus. Innebygd sug- og blåsfunksjon.
Krever ingen installasjon.
cognita.no/produkt/quadjoy/
Mini Joystick
- Liten, praktisk og presis styrepinne.
cognita.no/produkt/produkt/mini-joystick-mus/
Brainfingers
			
- Styrer PC via hjernens elektriske signaler.
For personer med komplekse og spesielle betjeningsvansker.
cognita.no/produkt/brainfingers/
Stativer 			
- Et bredt utvalg stativer for bord, vegg, gulv og rullestol.
cognita.no/hjelpemidler/betjening/montering-stativer/

Kontakt oss
Har du spørsmål om noen av våre løsninger eller
ønsker å lære mer?
Vi er veldig stolte av vår supportavdeling som svarer på alt du har av spørsmål.
Våre kunnskapsrike hjelpemiddelkonsulenter holder også gratis webinarer, kurs
og workshop som du kan melde deg på via våre hjemmesider:
https://cognita.no/events/
Vi oppfordrer dere til å kontakte oss for et Teams-møte hvis dere har
spørsmål eller ønsker en egen web- eller fysisk presentasjon.
Nyheter!
Stadig blir nytt og spennende innhold til våre løsninger lansert.
Meld deg på vårt nyhetsbrev via våre hjemmesider eller følg oss på Facebook
(facebook.com/cognitano) for å få med deg siste nytt!

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

Post- og besøksadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru

