Kognisjon
Hjelpemidler som kan støtte
når hjernen snubler

Tid og struktur / Hukommelse

Cognitass Kognisjon - liten

PlaNet

MANDAG 11. JUNI 2018

13’’ berøringsskjerm med klokke, kalender
og dagsplan med støttefunksjoner

Strukturapp som setter hverdagen i system

• Klokke og kalender med påminning
• Enkelt å holde kontakt med familie
og venner på e-post og Facebook
• Fotoalbum
• Veileder for aktiviteter
• Handleliste

Cognitass Kognisjon kan også
leveres som stasjonær maskin med
22 tommers berøringsskjerm.

Tilbehør:
• Talesyntese for de som ikke
leser så godt
• Bæreveske

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

Cognitass liten		
Cognitass stor		

HMS nr. 201811
HMS nr. 201812

PlaNet er en oversiktlig dagsplan og
kalender som skaper overblikk og
struktur, og tilbyr støtte til de
aktivitetene som er spesielt
utfordrende for hovedpersonen.
Funksjoner i PlaNet bidrar til
en sterkere kontakt mellom
hovedpersonen og hans/hennes
støttepersoner

•
•
•
•
•
•
•

Huske avtaler
Planlegge
Komme igang med aktiviteter
Chat med støtteperson om aktivitet
Lære rekkefølge
Forbedret overblikk og struktur
Øker selvstendighet

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

Cognita Klokka
Dagen idag

Dato

Natten

Hvem hjelper?

Morgenprosedyre

Klokkebilde

Rød; Obligatorisk aktivitet

Ledig tid

Klokke og visuell dagsplan med tidsmarkør
• Cognita Klokka gir en god oversikt
over dagen og aktiviteter
• Hele dagen på EN horisontal linje
• Enkel tilpasning med papptech
• Utviklet for personer med medfødte
kognisjonsvansker

Tilbehør:
• Tilretteleggingspakke
• Heldekkende gjennomsiktig deksel
• Lydgiver
• Bærbar alarmgiver

Cognita Klokka

Display for innstillinger

Nå

HMS nr. 035847

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

Mulighet for å feste
borrelås til feste av
bilder og konreter
Grønn; Valgfri aktivitet

Cognita Klokka monteres
på veggen og måler
1.40m i bredden

Tidviser

Mobilize Me

Armbåndsur som også
visualiserer nedtelling av
et fritt valgt tidsintervall
• Varsling med vibrasjon eller lyd
• Analog og digital klokkevisning
• Tydelig visualisering av tidsintervall

Tidviser Liten		
Tidviser Stor		

HMS nr. 192341
HMS nr. 192340

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

Planleggermodus

Brukermodus

Malem Klokka
Armbåndsur med digital
visning av tiden og inntil
12 alarmer daglig
• Varsling skjer ved innlest tale
og/eller vibrasjon
• Melding kan leses inn for hver alarm

Malem Klokka		

HMS nr. 164911

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

Tids- og planleggingsapp som visualiserer dagens plan
med aktivitetsstøtte
Mobilize Me er en app som skaper
sammenheng og sikrer stabile rammer
for personer med kognitive vansker.
Hjelper personer med diagnoser innen
autismespekteret, ADHD, demens og
hjerneskade til å få en bedre hverdag
med mindre stress og mer overskudd.

• Øker forståelsen for dagens
aktiviteter
• Lærer rekkefølge
• Gir optimal visuell støtte
• Øker forståelse for tid
• Øker delaktighet, initiativ og
motivasjon
Mobilize Me		

HMS nr. 201912

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

KAT-kassen

Metode for å inspirere og strukturere samtaler mellom
mennesker rundt tanker, følelser og adferd
•
•
•

Kognitiv Affektiv Trening
Velegnet til personer med diagnoser innen autismespekteret, ADHD eller
atferds- og følelesesmessige vansker
Visuell struktur når oppgaven er å oppklare, å oppnå selvinnsikt, å formidle
personlige opplevelser og ikke minst å finne nye hensiktsmessige
handlingsmuligheter

KAT-kassen		

Se flere detaljer på:

HMS nr. 145307

cognita.no/produkt/katkassen

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

