1

PRODUKTOVERSIGT – Velfærdsteknologisk Udstillingslejlighed

STUE
PARO sælrobot
Interaktiv robot, der ligner en rigtig sæl. Reagerer
på blandt andet kærtegn og tiltale ved at udstøde
autentiske babysællyde, bevæge kroppen samt
åbne og lukke øjnene.
Formål: Den bløde og relativt livagtige sæl
opfordrer til kontakt og kommunikation. Den
stimulerer følelser og omsorg og kan være med til
at reducere angst.
Målgruppe: Personer med demens eller anden
kognitiv funktionsnedsættelse.
Fordel for brugeren: Bruger kan vise omsorg og
blive beroliget. Brugeren får desuden ansvar for et
væsen samt noget at holde af.
Forhandles blandt andre hos Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.dk
PARO sælrobot, HMI-nummer: 78006

Spillekort
Standard kortstørrelse med store tal og symboler.
Formål: Gør det nemmere at se tal og symboler på
kortene.
Målgruppe: Personer med nedsat syn
Fordel for brugeren: Bruger kan nemmere spille
kort.
Forhandles blandt andre hos Seniorshop,
www.seniorshop.dk
Spillekort med ekstra store tal, HMI-nummer:
73562

Kortholder, plastik
Kortholder i plastik.
Formål: Kortholder, som holder kortene i en
naturlig stilling. Kan anvendes til standardkort eller
ekstra store kort. Kan holdes i hånden eller stå på
bordet.
Målgruppe: Personer, der har nedsat
grebsfunktion i hænderne, eksempelvis personer
med gigt.
Fordel for brugeren: Bruger kan spille kort uden
at blive udtrættet i hænderne.
Forhandles blandt andre hos Procare,
www.procare.dk
Kortholder i plastik, HMI-nummer: 52502
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Skrivefugl
Ergonomisk udformet skrivehjælp til
standardblyanter samt kuglepenne, som fastgøres
med en skrue.
Formål: Gør det muligt at skrive ved at styre
kuglepennen med hånden frem for med fingrene.
Målgruppe: Personer, der har nedsat
grebsfunktion i fingrene, og derfor ikke kan holde
på en kuglepen, eller personer, der ryster på
hænderne.
Fordel for bruger: Bruger kan selv skrive med
kuglepen/blyant.
Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,
www.bjoern-nielsen.dk
Skrivefugl, Writing Bird, HMI-nummer: 44841

Læsepude
Læsepuden er som en lille sækkestol, fyldt med
Krøyerkugler. En akrylplade fastgjort med en kraftig
elastik holder bogen/tablet’en på plads.
Formål: Læsepuden holder bog eller tablet, så man
kan slappe af i arme, skuldre og nakke, imens man
læser.
Målgruppe: Personer, der ikke i længere tid kan
holde en bog/tablet i hænderne, men har brug for
at bogen/tablet’en holdes i en bestemt læsevinkel.
Fordel for bruger: Bruger kan læse uden smerter
fra arme, skuldre og nakke.
Forhandles blandt andre hos Gigtforeningen,
www.gigtforeningen.dk
Læsepude, Book Seat.

Forstørrelsesplade
Plastik-forstørrelsesplade, A4-størrelse
Formål: Holdes ca. 10 cm fra det, man skal læse,
og forstørrer teksten 2 gange. Vejer ikke meget.
Målgruppe: Alle, der har brug for lidt ekstra hjælp
til at kunne læse.
Fordel for brugeren: Bruger får et let
læseredskab, der er nemt at have liggende i sin
ugeblad eller lignende.
Forhandles blandt andre hos Seniorshop,
www.seniorshop.dk
Forstørrelsesplade, Full Page Magnifier, HMInummer: 70295
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Bordlup med læselys
Lup, der er forsynet med fire LED-lamper.
Formål: Forstørrer 3,5 gange. Når de fire ben
foldes ud, kan luppen stå på et bord, og den er
desuden udstyret med en rem til omkring nakken,
så man kan støtte den på brystet og dermed have
hænderne frie.
Målgruppe: Personer med nedsat syn
Fordel for bruger: Bruger får lettere ved
eksempelvis at læse eller gøre håndarbejde.
Forhandles blandt andre af Seniorshop,
www.seniorshop.dk
Bordlup med lys, HMI-nummer: 82032
Demensfilm
”Liv i Minderne” er 50 specialfremstillede kortfilm af
10 min. varighed, som retter sig mod personer med
demens. Filmene foregår i Danmark i 50’erne samt i
nutidige miljøer. Billedsiden er stemningsfyldt, har
et roligt tempo i handlingen og er nem af følge med
i.
Formål: Dvd’erne vækker minder og kan skabe
tryghed, ro og anspore til samtaler.
Målgruppe: Personer med demens.
Fordel for bruger: Livet i filmene skildres som
trygt og behageligt og ansporer til at vække gode
minder og skabe grobund for samtale om
indtrykkene. Et fællestræk for de mange kortfilm er
genkendelighed og ønsket om at skabe fornyet liv i
minderne.
Forhandles blandt andre hos Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.dk
Demensfilm – ”Liv i minderne”, HMI-nummer:
81856

Talende fotoalbum
Fotoalbum, hvor man kan indtale beskrivelser af
hvert billede.
Formål: Ved at trykke på knappen kan brugeren
lytte til billedbeskrivelsen og på den måde genleve
minderne.
Målgruppe: Personer med hukommelsesbesvær
Fordel for bruger: Bruger får glæde ved at
genleve minder, som de ikke selvstændigt kan
huske, og billedalbummet skaber desuden grobund
for samtaler.
Forhandles blandt andre hos Spektrumshop,
www.spektrumshop.dk
Talende fotoalbum med usb-kabel.
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Nat/dag-kalender
Elektronisk tidskalender.
Formål: I displayet viser kalenderen både dato,
ugedag, klokkeslæt samt om det er morgen,
eftermiddag, aften eller nat.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at
orientere sig tidsmæssigt, for eksempel personer
med demens.
Fordel for bruger: Bruger kan lettere orientere sig
tidsmæssigt og oplever større tryghed.
Forhandles af Joy & Care, www.joyandcare.dk
Kalender-ud, Dintido, HMI-nummer: 84146
Tronegyngestol
Gyngestol med rengøringsvenligt betræ k af
kunstlæder.
Formål: Den lineære vuggende gyngebevægelse
stimulerer brugerens balancesans og virker
beroligende. Gyngestolen står fast på gulvet, så
brugeren ikke risikerer at vælte bag- eller fremover,
og sædet kan låses ved behov. Stolen kan desuden
justeres, så den passer til brugerens foretrukne
sidestilling.
Målgruppe: Personer, der har brug for at få afløb
for indre uro.
Fordel for bruger: Bruger får stimuleret sin
balancesans og bliver beroliget.
Forhandles hos Trone Danmark,
www.gyngestol.com
Tronegyngestol
Forhøjerklodser/-ben
Forhøjerklodser/-ben i træ.
Formål: Gør det muligt at hæve møblerne med
5cm, 7,5 cm, 10 cm eller 12,5 cm, alt efter hvor
mange af de indvendige klodser, man lader blive i.
Målgruppe: Personer, der grundet manglende
styrke har svært ved at komme op fra eksempelvis
en lav sofa.
Fordel for bruger: Bruger kan nemmere komme
op fra og sætte sig i sofaen.
Forhandles blandt andre af ETAC, www.etac.dk
Forhøjerklodser, Step 1, HMI-nummer: 45315

Fodpude
Dynamisk fodpude med kugler.
Formål: Stimulerer følesansen og muskel- og
ledsansen og giver jordforbindelse. Puden kan
dermed skabe ro og koncentration hos bruger.
Målgruppe: Personer med motorisk eller psykisk
uro.
Fordel for bruger: Bruger får stimuleret sanserne
og opnår velvære.
Forhandles blandt andre af PROTAC, www.protac.dk
PROTAC GroundMe, HMI-nummer: 71827
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DORO fjernbetjening
Fjernbetjening, der kun har de mest allermest
almindelige taster: tænd/sluk, volumen op/ned,
kanal op/ned samt video/dvd.
Formål: Gør det lettere og mere overskueligt at
betjene fjernsynet. Kan kodes til fjernsynet ved
hjælp af den oprindelige fjernbetjening.
Målgruppe: Personer, der grundet nedsat
finmotorik har svært ved at benytte en almindelig
fjernbetjening.
Fordel for bruger: Bruger kan selv betjene
fjernsynet.
Forhandles blandt andre af Seniorshop,
www.seniorshop.dk
DORO HandleEasy 321, HMI-nummer: 49936

DORO fastnettelefon
Forstærkertelefon med store taster og fire store
hurtigkaldstaster med udskiftelige fotos.
Formål: Foruden muligheden for at anvende
billeder til indkodede telefonnumre, forstærker
telefonen også lyden, har et visuelt ringesignal og
en forbedret kompatibilitet med høreapparater.
Mulighed for at afskærme nummertasterne, så kun
fototasterne er synlige
Målgruppe: Personer, der grundet
hukommelsesbesvær, nedsat syn, hørelse eller
finmotorik har svært ved at benytte en almindelig
telefon.
Fordel for bruger: Bruger kan lettere betjene en
telefon og dermed komme i kontakt med andre.
Forhandles blandt andre af Tele Call,
www.telecall.dk
DORO MemoryPlus 319i ph, HMI-nummer: 48070

GPS
GPS’en er udformet som enten et armbåndsur eller
en lille brik, brugeren bærer på sig.
Formål: GPS’en gør det muligt for brugeren fortsat
at kunne bevæge sig rundt på egen hånd, idet
pårørende/personale via smartphone eller computer
let kan spore, hvor brugeren er henne.
Målgruppe: Personer med demens eller anden
kognitiv funktionsnedsættelse, som har svært ved
at finde hjem.
Fordel for bruger: Bruger får tryghed og frihed til
at bevæge sig rundt på egen hånd.
Forhandles af Stella Care, www.stellacare.dk
Care Tracker, HMI-nummer: 81280 (Kræver
abonnementsaftale med Stella Care.
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Robotstøvsuger
Robotstøvsuger, der kan tændes ved tryk på knap
eller indstilles til at støvsuge gulvet på bestemte
ugedage/tidspunkter, eventuelt dagligt.
Formål: Gør det muligt at få støvsuget sit gulv,
selvom man ikke selv er i stand til at bruge en
støvsuger.
Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at
anvende en støvsuger.
Fordel for bruger: Bruger kan selv bestemme,
hvor ofte gulvet skal støvsuges.
Forhandles af iRobot, www.irobot.dk
Robotstøvsuger, Roomba 880
Robotgulvvasker
Robotgulvvasker, der opfyldes med vand og tændes
ved tryk på knap.
Formål: Gør det muligt at få vasket gulv, selvom
man ikke selv er i stand til det.
Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at
vaske gulv.
Fordel for bruger: Bruger kan ved hjælp af
robotgulvvaskeren selv bestemme, hvor ofte gulvet
skal vaskes.
Forhandles af iRobot, www.irobot.dk
Robotgulvvasker, Scooba 450

