Kommunikasjon
Alternativ og supplerende
kommunikasjon

ASK hjelpemidler for barn og voksne som har
vansker med, eller som ikke kan snakke.

Grid 3

Grid 3 er programvare som gir mulighet til å kommunisere,
kontrollere omgivelsene og styre datamaskinen.
Med Grid 3 får du ferdige utarbeidede kommunikasjonsoppsett med mulighet
for individuell tilpasning. Grid er et universelt kommunikasjonsverktøy som kan
benyttes med alle symbolsystemer, talesynteser og betjeningsalternativ.
Grid 3 er klar for alle betjeningsmuligheter, styring av PC og omgivelseskontroll.
Etter år med forskning og utvikling, hever Grid 3 listen for hjelpemidler. Grid 3 er
en komplett programvareløsning som gir en rekke funksjoner og verktøy, som
aldri har vært tilgjengelig tidligere.
Grid 3 er et personlig hjelpemiddel som gir unike muligheter for å komme raskt i
gang og individuell tilpasning til hver enkelt bruker. Det er viktig at hjelpemiddelet
fungerer som det skal og blir brukt til sitt fulle potensial. Derfor stiller vi i C
 ognita
med opplæring, tilpasninger og support når du trenger det. Ta kontakt, så finner
vi sammen ut av hvilken løsning som er optimal i forhold til deres behov.
Grid 3 programvare		

HMS art nr. 219960

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/grid3

Grid 3 - ferdige oppsett
Det er over 50 ferdige oppsett tilgjengelig, fordelt på
ulike kategorier. Alle kan tilpasses og justeres.
Det er raskt å komme i gang og mange muligheter
for utvidelse.
Symbolkommunikasjon
• Symbolprat A-D er ferdige oppsett
for symbolbrukerens funksjonsnivå
• Widgit og Symbolstix følger med
• Symbolisert e-post og SMS
• Interaktiv læring for å trene
operasjonell kompetanse
Tekstkommunikasjon
• Raskprat sørger for rask og effektiv
kommunikasjon
• Sosiale medier

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

Afasi
• Ferdig utarbeidet, enkel kontekstbasert ordletingsstrategi gjør det
lettere å finne ord og setninger
• Tekst med bildestøtte
• Ferdige, rene foto i kategoribasert
ordletingsstrategi
Online Grids; last ned ferdige oppsett her: grids.sensorysoftware.com/no

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

HMS nr. 230352
HMS nr. 230351

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/grid3go

Gridpad PRO
Den mest komplette løsningen som gir tilgang
til alle muligheter innenfor Gridsystemet.
Gridpad PRO 11”		
Gridpad PRO 13” 		
Gridpad PRO 18”		

HMS nr. 211380
HMS nr. 230439
HMS nr. 230398

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/grid3pro

Gridpad EYE
Gjør Grid 3 tilgjengelig med øyestyring.
Gridpad EYE 11”		
Gridpad EYE 13”		
Gridpad EYE 18”		

HMS nr. 234022
HMS nr. 234023
HMS nr. 234024

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/grid3eye

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.

Minspeak

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:
www.cognita.no/produkt/minspeak

Dialog Afasi

App til visuell støtte i nærkommunikasjon tilpasset
personer med afasi og deres samtalepartnere.
• Gode verktøy for å finne bilder, søke i kart og kunne tegne.
• Temavalg i dialogen med bruker.
• Enkel tilpasning under samtalen.
Dialog Afasi 		

HMS nr. 207361

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/dialogafasi

Cognitass Afasi Liten
MANDAG 11.
2018
TORSDAG
9. JUNI
NOVEMBER
2018

Temabasert skjermkommunikasjon for voksne
– utviklet for personer med afasi.
•
•
•
•
•

Fotobibliotek med ferdige og egne bilder
Smalltalk og valg av tema i samtalen
Veiledere for handlingsmønstre
Støtte til tid og struktur i dagen
Enkel internett og mail

Kan også leveres som stasjonær maskin med 22 tommers berøringsskjerm.
Cognitass Afasi Liten 		
Cognitass Afasi Stor		

HMS nr. 215576
HMS nr. 215577

Se detaljer på:
www.cognita.no/produkt/cognitassafasi

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

