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VELFÆRDSTEKNOLOGISKE
HJÆLPEMIDLER
Velfærdsteknologi er en fællesbetegnelse for teknologi inden for
blandt andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.
I Slagelse Kommunes arbejde med de
velfærdsteknologiske hjælpemidler,
har vi fokus på at styrke borgerens
selvhjulpenhed.
Center for Sundhed og Ældre
Velfærdsteknologisk Enhed
Torvegade 15, 1. sal
4200 Slagelse

Vi vil støtte og motivere borgeren
til at være mest mulig selvhjulpen.
Velfærdsteknologi skal lette og understøtte hverdagen for borgeren og
øge den enkeltes livskvalitet.
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Gode råd, hjælp og ideer
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Demenskonsulenterne
Demenskonsulenterne støtter, rådgiver og vejleder dig, der er ramt
af demens og dine pårørende. De kan fx:
• komme på besøg for at afklare behovet for hjælp
• hjælpe og støtte i det videre forløb i samarbejde med familien,
egen læge og hjemmeplejen.
Læs mere om demenskonsulenternes tilbud på:
www.slagelse.dk/demens
Hjælpemiddelafdelingen
Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat
funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen, og hvis
hjælpemiddelafdelingen vurderer, at hjælpemidlet vil gøre din
dagligdag væsentlig lettere.
Læs mere og søg om et hjælpemiddel på:
www.slagelse.dk/hjaelpemidler
Hjælpemiddelafdelingen, Industrivej 9 i Slagelse
Tlf. 58 57 45 00 på hverdage kl. 8.15-12
Velfærdsteknologisk udstillingslejlighed
Udstillingslejligheden er indrettet med spændende teknologi
og andre hjælpemidler, som kan være med til at gøre hverdagen
lettere. Kig forbi og bliv inspireret til et godt og selvstændigt liv
med øget livskvalitet - på trods af din funktionsnedsættelse.
Pårørende, medarbejdere og andre interesserede er også velkomne.
Læs mere om lejligheden på vores hjemmeside:
vtlejlighed.slagelse.dk
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Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Demensteknologi-bibliotek
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Du kan låne et hjælpemiddel i demensbiblioteket for at afprøve, om det
virker for dig. Vi er klar til at give gode råd om ny teknologi og hjælpemidler.
Afprøvning i hjemme hos dig
Biblioteket består af en række hjælpemidler, der kan lette hverdagen med
en demenssygdom. I samarbejde med en demenskonsulent kan du afprøve
relevante hjælpemidler fra biblioteket for at se, om de har den ønskede
gevinst i din hverdag.
Hvem betaler for hjælpemidlet?
Nogle hjælpemidler i biblioteket kan du søge om i kommunens
hjælpemiddelafdeling. Andre skal du selv købe, efter du har afprøvet det.
I beskrivelsen af de enkelte hjælpemidler her i kataloget, kan du se, om du
selv skal betale.
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Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Aktiviteter og tilbud
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Daghjem for mennesker med demens
Når man lever med en demenssygdom, kan det være svært at deltage i
almindelige fritidsaktiviteter. På daghjemmene er aktiviteterne tilrettet den
enkelte, og vi veksler mellem aktiviteter og rolige stunder.
Dagtilbuddet er også en mulighed for pårørende til at få tid og ro til at lave
egne aktiviteter.
Der er tre dagtilbud i kommunen til demensramte borgere, der bor i eget
hjem:
• Amaliehaven i Slagelse
• Aktivitetshuset i Korsør
• Havestuen i Boeslunde
Det er demenskonsulenterne, der vurderer behovet for et dagtilbud og
visiterer til en plads på et demensdaghjem i nærheden af dit hjem.
Læs mere på: www.slagelse.dk/daghjem-demens
Kørselsordning
Hvis du eller dine pårørende ikke selv kan transportere dig til aktiviteter i
daghjemmet, kan du søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne.
Motionscafé
Motionscaféerne er træning dig, der har hukommelsesbesvær eller demens
og eventuelt for dine pårørende.
Læs mere på: www.slagelse.dk/demens
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Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Pårørende
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Pårørendegrupper
Som pårørende til et menneske med demens er du udsat for et stort fysisk
og psykisk pres under sygdommens udvikling, da du selvfølgelig vil yde den
bedste hjælp og omsorg.
Ofte har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen
hverdag. Et arbejde skal måske passes, praktiske opgaver i hverdagen skal
planlægges og ordnes - samtidig med at din pårørende med demens skal
skånes og alligevel inddrages mest muligt.
Pårørendegrupper ved demensskonsulenterne
Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og
demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov. I
pårørendegruppen er der stor vægt på tryghed, fordi gruppen skal være et
fristed, hvor du møder ligesindede. Den enkelte gruppe bliver sammensat af
demenskonsulenterne efter en individuel samtale.
Læs mere på: www.slagelse.dk/demens
Åbne caféer for pårørende
Foreningen Pårørendegruppen til borgere med demens i Slagelse Kommune
holder åbne caféer, hvor man som pårørende kan mødes og tale med
andre i samme situation. Det er vigtigt at kunne tale frit og uden, at den
demensramte er til stede. Vi har tavshedspligt.
Har du brug for at tage din ægtefælle med demens med, kan vi prøve at finde
en frivillig, der kan hygge over en kop kaffe med din ægtefælle.
Vi holder åben café en gang om måneden – undtagen juli og august:
KORSØR
Aktivitetshuset, Kjærsvej 90
Kontaktperson:
Arno Axelsen
Tlf. 2174 5837
Mail: arno.ax@mail.dk

SLAGELSE
Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6
Kontaktperson:
Ilse Nielsen
Tlf. 22 53 60 15
Mail: ilni@dukamail.dk
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Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Gode råd om indretning
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Her finder du gode råd til, hvordan indretningen af boligen kan gøre det nemmere at orientere sig.
Hvis man bliver ramt af en demenssygdom, kan synsopfattelsen ændre sig.
Det kan derfor være en stor hjælp at indrette boligen, så rum og møbler kan
skelnes fra hinanden.
Det kan gøres ved at følge disse råd:
Generelt
• Lyse farver på væggene
• Ryddelighed
• Placering af stol, så man kan se køkken, soveværelse og badeværelse fra
den samme plads
• Variation i farve og udsmykning på lange gange for at skabe variation og
lette orienteringen hos dement
Køkken
• Tallerken med farvet kant
•
•

Køkkenskabe med glaslåger, så man kan se indholdet
Dug i kontrastfarve

Badeværelse
• Toiletbræt med farve
• Stribe på gulvet eller lys, der leder hen til toilettet
Det skal du undgå
• Undgå genspejlinger fra vinduer og lignende
• Undgå mørke dørmåtter/gulvflader, da de kan fremstå som et sort hul.
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DoMyDay
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er DoMyDay?
DoMyDay er en smartphone med en simpel, overskuelig brugerflade. Denne
brugerflade indeholder funktioner som nat- og dagkalender med oplæsning,
beskeder med oplæsning, GPS-tracker og mulighed for at blive guidet i forhold til dagligdagens aktiviteter.
Det er ikke muligt at installere apps på telefonen.
Hvad bruger man DoMyDay til?
DoMyDay er et simpelt, men samtidig sofistikeret kommunikationsredskab,
der understøtter kommunikation med venner og familie og samtidig kan medvirke til et bedre overblik over dagen.
Under Opgaver kan man oprette simple trin-for-trin-instrukser med egne billeder og tekst, som kan hjælpe brugeren i hverdagen. Det kan f.eks. være en
vejledning i, hvordan du laver kaffe eller vasker tøj.
Gennemgangene kan dels lægges ind som en påmindelse i kalenderen - eksempelvis sætte kaffe over, fordi man får gæster - eller man kan anvende
små chips, der kan lægges ved kaffemaskinen. Når brugeren lægger sin
smartphone eller tablet oven på chippen, starter gennemgangen af, hvordan
brugeren skal lave kaffe, fra start til slut. Hermed får brugeren hjælp til at
opnå mere struktur i sin hverdag og kan forblive mere selvhjulpen.
Hvem kan have glæde af DoMyDay?
• Personer med let kognitiv funktionsnedsættelse/demens (der er vant til
at anvende smartphone/tablet).

Tekniske data:
Styresystem: Android
DoMyDay Smartphone, HMI-nr.: 100574
Vejledende pris: 14.063 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
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Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
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vtlejlighed.slagelse.dk
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Line Rasmussen
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App der husker for dig
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er denne app?
Appen kan installeres på smartphone eller tablet og er designet til at understøtte hukommelsen og strukturere hverdagen. Den har også en kalenderfunktion og et vejledningsværktøj i hverdagens gøremål.

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Hvad bruger man appen til?
Du kan oprette simple trin-for-trin instrukser med dine egne billeder og tekster, som hjælper dig i hverdagen. Det kan f.eks. være en vejledning i, hvordan
du laver kaffe eller vasker tøj.

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Du kan lægge vejledningerne ind som en opgave i kalenderen, så du f.eks. får
vist vejledningen i at sætte kaffe over, fordi du får gæster. Du kan også bruge
små chips, der kan lægges ved kaffemaskinen. Når du lægger din smartphone
eller tablet oven på chippen, starter vejledningen i, hvordan du skal lave
kaffe, fra start til slut. På den måde får du hjælp til at opnå mere struktur i
din hverdag, og du kan forblive mere selvhjulpen.
Hvem kan have glæde af appen?
• Personer med let demens, der er vant til at anvende smartphone/tablet.

Tekniske data:
Kræver smartphone eller tablet.
CarePlan inmente - HMI-nr.: 80010
Kræver licens fra e-mergency.dk samt smartphone/tablet
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
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Pilleæske med sms-alarm
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en pilleæske med sms-alarm?
Det er en automatisk pilleæske, som ved at udsende et lydsignal og et blinkende lys minder brugeren om, at det er tid til at tage sin medicin.
Den rette dosis bliver tilgængelig til den rette tid.
Hvad bruges pilleæsken til?
Pilleæsken alarmerer brugeren med lys og lyd, og man kan selv indstille, hvor
lang tid brugeren skal have til at tage sin medicin. Overskrides denne tid,
bliver der sendt en sms eller e-mail. Når pilleæsken skal afgive alarm, roterer
kassetten og gør den næste dosis tilgængelig under en åbning i låget.
Man tager medicinen ved at vende æsken på hovedet, så pillerne falder ud.
Når man vender den, stopper alarmen og lyssignalet.
Medicinen doseres i en kassette med 28 bakker. Det maksimale antal af daglige påmindelser er 28 gange.
Hvem kan have glæde af en pilleæske med sms-alarm?
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:
Antal mulige doseringer: 28
Alarm type: Lyd og/eller lys. Tages dosis ikke, sendes sms eller e-mail.
Kommunikation: Kræver telefonabonnement
Careousel GSM pilleæske - HMI-nr.: 63385
Vejledende pris: 3.995 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Rund pilleæske med alarm
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en rund pilleæske med alarm?
Æsken kan indstilles til at afgive fem daglige alarmer med lyd og vibration,
når det er tid til at tage medicin. Alarmen gentages, indtil medicinlåget drejes. Kun ét medicinrum kan være åbent ad gangen, og på displayet angives,
hvilket medicinrum der skal åbnes.
Hvad bruger man pilleæsken til?
Pilleæske er velegnet til personer, der følger et fast medicinskema. Alarmen
gentages to gange hvert femte minut, såfremt medicinlåget ikke drejes.
Hvem kan have glæde af en rund pilleæske med alarm?
• Personer, der følger et fast medicineringsskema
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:
Antal rum: 5
Rumstørrelse: 10 ml
Alarm: Op til 5 daglige
Alarmtype: Lyd og vibration
Størrelse og vægt: 8,2 cm i diameter, 3,2 cm høj. 96 gram.
MiniTell pilleæske - HMI-nr.: 53957
Vejledende pris: 449 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Firkantet pilleæske m. alarm
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden
Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Hvad er en firkantet pilleæske med alarm?
Æsken har otte separate, nummererede pilerum og kan indstilles til otte
daglige alarmer. Pilleæsken giver alarm med både lys og lyd.
Hvad bruger man pilleæsken til?
Pilleæsken bruges til at hjælpe brugeren med at huske at tage sin medicin på
faste tidspunkter.
Hvem kan have glæde af en firkantet pilleæske med alarm?
• Personer, der følger et fast medicineringsskema
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:
Antal rum: 8
Antal daglige alarmer: 8
Alarmtype: Lyd og lys
Størrelse: 3 cm høj/6 cm bred/12 cm lang
Super 8 pilleæske - HMI-nr.: 73483
Vejledende pris: 450 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Ugedoseringsæske m. timer
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er ugedoseringsæske med timer?
Ugedoseringsæsken har en timer med en doseringsboks til hver dag i ugen.
Timeren kan indstilles til fire alarmer i løbet af en dag. Hvis man glemmer en
alarm, bipper timeren hver tredje minut i 30 minutter, eller indtil den slås fra.
Glemt alarm kan også ses ved, at alarmikonet blinker.
Hvad bruger man doseringsæsken til?
Æsken minder brugeren om at tage sin medicin på faste tidspunkter. Skal
brugeren ud af huset en dag, kan man tage timeren ud af rammen og klikke
dagens medicinæske fast på timeren.
Hvem kan have glæde af ugedoseringsæske med timer?
• Personer, der følger et fast medicineringsskema
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:
Størrelse: 18,8 cm x 10,4 cm x 2,2 cm
Med magnet, så æsken kan placeres på køleskabet.
Seagull ugedoseringsæske med timer - HMI-nr.: 71227
Vejledende pris: 149,95 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Mem-X Husk´o´Fon
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en Mem-X Husk’o’Fon?
Mem-X Husk’o’Fon er et kognitivt værktøj, der ved at afspille forprogrammerede talemeddelelser på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, ugen eller på
specielle datoer/tidspunkter minder brugeren om, hvad der skal huskes. Når
det er tid til, at en besked skal aflyttes, vil apparatet afgive en tydelig alarm,
hvorefter brugeren skal trykke på en knap for at høre den indtalte besked.
Hvad bruger man en Mem-X Husk’o’Fon til?
Den kan f.eks. bruges til:
Daglig besked:
Klokken er 8. Det er tid til at tage din morgenmedicin. Husk at drikke et glas
vand til.
Ugentlig besked:
Dit yndlingsprogram starter på DR1 om 5 minutter.
Enkeltstående besked:
Husk Peters fødselsdag i dag. Peters telefonnummer er i din sorte adressebog.
Hvem kan have glæde af Mem-X Husk’o’Fon?
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:
Størrelse og vægt: 11,4 x 4,1 x 1,9 cm – 65 gram.
HMI-nr.: 5471
Vejledende pris: 1.495 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb

Side 16

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

GPS-brik
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en GPS-brik?
GPS-brikken gør det nemt og hurtigt at lokalisere personen, der bærer
brikken, ved hjælp af en app eller via en computer. Den kan bæres i en snor
om halsen, i den medfølgende bæltetaske eller løst liggende i lommen eller
tasken.

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Hvad bruger man GPS-brikken til?
GPS-brikken gør det muligt for personer med demens fortsat at kunne bevæge sig rundt på egen hånd, fordi pårørende/personale let kan spore, hvor
personen er henne via smartphone eller computer.

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Der er indbygget tovejskommunikation i GPS-brikken, så tilknyttede telefonnumre kan ringe op og tale med brugeren, ligesom brugeren ved tryk på
telefonknappen kan ringe op til et indkodet telefonnummer.
Der er desuden mulighed for at etablere et geografisk ”hegn”, så der går en
alarm hos de tilknyttede telefonnumre/computere, hvis brugeren bevæger
sig uden for ”hegnet”.
Hvem kan have glæde af GPS-brikken?
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer, der har svært
ved at finde hjem.
• Personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har svært ved at
finde hjem.
Tekniske data:
Størrelse: 5,4 cm x 4 cm x 1,6 cm
Batterilevetid: 20-30 timer
Kommunikation: Mulighed for to-vejs tale
Opladningstid: Ca. 3 timer.
Mulighed for geo-fence
Alarm ved lav batteristand
Vandtæt
Care Tracker, GPS-brik - HMI-nr.: 81280
Kræver abbonnementsaftale med StellaCare
Kan lånes efter vurdering ved
demenskonsulent

Side 17

Nat- og dagkalender
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er Dintido nat- og dagkalender?
Dintido nat- og dagkalender er en kalender, der foruden ugedag, dato, årstal
og klokkeslæt også med ord angiver tid på dagen: Morgen (kl. 6-9), formiddag
(kl. 9-12), eftermiddag (kl. 12-18), aften (kl. 18-23) og nat (kl. 23-6).
Hvad bruger man nat- og dagkalenderen til?
Dintido bruges til at understøtte tidsfornemmelse og kan i kombination med
en gammeldags papirkalender være en hjælp til at huske aftaler.
Hvem kan have glæde af nat- og dagkalenderen?
• Personer med demens eller andre hukommelsesproblematikker.
• Svagtseende (Både skrift og kontrast er tydelig, og kalenderen er derfor
velegnet til svagtseende).

Tekniske data:
Skærmstørrelse: 18 cm x 12 cm
Sprog: dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk, engelsk, italiensk, polsk,
fransk, tysk, arabisk
Sættes i stikkontakt. Desuden batteribackup.
Dintido nat- og dagkalender, HMI-nr.: 84146
Vejledende pris: 1275 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 18

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Fjernbetjening
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en Doro fjernbetjening?
Det er en universalfjernbetjening med kun de allermest nødvendige taster:
volumen, kanal op/ned, tænd/sluk og video/dvd. Fjernbetjeningen kodes
nemt til det eksisterende fjernsyn ved hjælp af fjernsynets oprindelige fjernbetjening.
Hvad bruger man fjernbetjeningen til?
Den gør det mere simpelt og overskueligt at bruge en fjernbetjening, da den
kun har de hyppigst anvendte taster. Tasterne er større, ligesom farvekontrasten gør, at tasterne er nemme at få øje på.
Hvem kan have glæde af fjernbetjeningen?
• Personer med dårligt syn
• Personer med demens.

Tekniske data:
Doro HandleEasy 321 - HMI-nr.: 49936
Vejlende pris: ca. 230 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb

Side 19

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Mobiltelefon
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en Doro mobiltelefon?
Doro er en enkel og meget brugervenlig mobiltelefon, som kun har de allervigtigste funktioner: Den kan besvare og foretage opkald, modtage SMSbeskeder og foretage nødopkald.
Mobilen har fire hurtigvalgstaster, der betyder, at brugeren med kun ét tryk
kan ringe en pårørende op.
Hvad bruges mobiltelefonen til?
Ud over de almindelige opkaldsfunktioner, har telefonen og en tryghedsknap
på bagsiden. Hvis brugeren f.eks. falder eller pludselig bliver dårlig, skal
han/hun trykke på tryghedsknappen i tre sekunder. Så bliver der automatisk
sendt en SMS til alle indtastede nødkontaktpersoner.
Der er indbygget GPS-funktion, så nødkontaktpersoner kan se, hvor brugeren
befinder sig.
Telefonen har også en sikkerhedstimer, som kan sættes til x antal minutter
eller timer. Deaktiveres sikkerhedstimeren ikke inden den valgte tidsgrænse,
vil nødkontaktpersonerne blive kontaktet. Denne funktion kan f.eks. bruges,
hvis brugeren er bange for at falde under et bad.
Hvem kan have glæde af denne mobiltelefon?
• Personer med demens
• Personer med nedsat syn

Tekniske data:
Doro Secure 580 - HMI-nr.: 84709
Vejledende pris: ca. 1.000 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb

Side 20

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Billedtelefon m. forstærker
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en billedtelefon?
En telefon, hvor der blandt andet er mulighed for at sætte billeder ind på op
til fire indkodede telefonnumre.

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Hvad bruges billedtelefonen til?
Telefonen er velegnet til personer, der har svært ved at huske telefonnumre,
fordi de i stedet for kan trykke på billederne. Derudover forstærker den også
lyden, og den har et visuelt ringesignal og en forbedret kompatibilitet med
høreapparater. Der er mulighed for at afskærme nummertasterne, så kun
fototasterne er synlige.

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Hvem kan have glæde af en billedtelefon?
• Personer med demens/hukommelsesbesvær
• Personer med nedsat syn
• Personer med hørenedsættelse

Tekniske data:
Skal tilsluttes en almindelig fastnetforbindelse
Doro MemoryPlus 319l PH - HMI-nr.: 48070
Vejledende pris: ca. 500 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 21

Lydbogsafspiller
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden
Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Hvad er en lydbogsafspiller?
En lydbogsafspiller er en særlig CD-afspiller, der kan bruges til at afspille
lydbøger, der er indtalt på CD’er.
Hvad bruger man lydbogsafspilleren til?
Lydbogsafspilleren bruges til at afspille lydbøger. Man kan afskærme komplicerede funktioner, så kun de helt basale funktioner er tilgængelige. Det
giver et mere simpelt, overskueligt design, der er nemmere at anvende.
Hvem kan have glæde af lydbogsafspilleren?
• Personer, der gerne vil læse bøger, men ikke formår at læse dem selv.
Vær opmærksom på, at personer med en demenssygdom kan blive medlem
af Nota. Nota er en institution under Kulturministeriet, der producerer lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede.
Læs mere på www.nota.dk

Tekniske data:
Størrelse: 22 cm x 21,6 cm x 4,8 cm
Vægt: 950 g.
Batterilevetid: 10 timer
Kan tilsluttes elnettet
Victor Reader Stratus4 Daisyafspiller, HMI-nr. 64369
Vejledende pris: kr. 3.690 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 22

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

TimeTimer (stor)
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en TimeTimer?
TimeTimer er et visuelt tidsredskab, der kan stilles til at tælle ned fra 60-1
minut. Det røde felt viser den tid, der er tilbage. TimeTimer kan indstilles til
at bippe, når tiden er gået.
Hvad bruger man TimeTimer til?
TimeTimer bruges som et pædagogisk redskab til at understøtte tidsfornemmelsen – hvor lang tid er der f.eks. til frokost eller til en given aktivitet.
Hvem kan have glæde af TimeTimer?
• Personer, der har nedsat tidsopfattelse og svært ved at forstå information a la Der er frokost om 45 minutter.

Tekniske data:
Størrelse: 30 cm x 30 cm
Anvender 1 stk. AA-batteri
TimeTimer (stor), HMI-nr.: 35296
Vejledende pris: 595 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 23

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kugledyne
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en kugledyne?
Det er en dyne, hvor indholdet består af plastikkugler og granulat fordelt i 40
kassetter, så dynen lægger sig tæt og trygt omkring kroppen.
Hvad bruger man en kugledyne til?
Den stimulerer sanserne og er med til at skabe øget kropsbevidsthed. Sansestimulation virker hæmmende og organiserende på impulser til centralnervesystemet, og det skaber en øget fornemmelse af kroppen og dens grænser.
Kugledynen virker derfor beroligende og skaber tryghed. Mange bruger kugledynen både til at sove med og til at finde ro om dagen.
Hvem kan have glæde af en kugledyne:
• Personer med søvnproblemer
• Personer med motorisk og psykisk uro
• Personer med stress og angst eller depression
• Personer med ADHD
• Personer med demens
• Personer med smerter
• Personer med hjerneskade.

Tekniske data:
Dynen kan deles i to og vaskes i almindelig vaskemaskine.
Protac Classic kugledyne - HMI-nr.: 79503
Vejledende pris: 4.500 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 24

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kædetæppe
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er et kædetæppe?
Et kædetæppe har kanaler med indsyede plastikkæder, der giver tæppet en
tyngde, så det lægger sig tæt omkring kroppen og stimulerer følesansen.
Kæderne ligger i kanaler og ”larmer” derfor ikke, når man bruger det.
Hvad bruger man et kædetæppe til?
Kædetæppet stimulerer sanserne og er med til at skabe øget kropsbevidsthed. Sansestimulation virker hæmmende og organiserende på impulser til
centralnervesystemet, og det skaber en øget fornemmelse af kroppen og
dens grænser. Kædetæppet virker derfor beroligende og skaber tryghed.
Kædetæppet kan bruges i sofaen, på stolen, under transport, i spisesituationer eller steder, hvor der kan være behov for at øge fornemmelsen af ro og
tryghed.
Hvem kan have glæde af
• Personer med søvnproblemer, motorisk og psykisk uro, smerter, stress,
angst og demens.

Tekniske data:
Størrelse: 70 cm x 125 cm
Vægt: 4 kg.
Vask: Ved 60 grader på skåneprogram i tilhørende vaskepose.
Kædetæppe, 4 kg, HMI-nummer: 71516
Vejledende pris: 5.000 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 25

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kuglevest
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en kuglevest?
Vesten er lavet i et elastisk stof, der sidder tæt ind til kroppen. Den er designet med kanaler foran og bagpå, som er fyldt med tunge plastikkugler. Vesten
lukkes med en lynlås og har et enkelt snoresystem i ryggen og siderne, som
gør det nemt at tilpasse vesten individuelt, så brugeren får mest mulig stimulering.
Hvad bruges en kuglevest til?
Vestens specielle design giver punktvise tryk på huden og stimulerer følesansen og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk
giver, via impulser til centralnervesystemet, en bedre kropsfornemmelse.
Det virker beroligende, giver tryghed og mærkes som et øget velvære.
Vesten anvendes f.eks. af personer med psykisk og motorisk uro, som har
svært ved at finde ro.
Hvem kan have glæde af en kuglevest?
• Personer med demens
• Personer med motorisk og psykisk uro
• Personer med ADHD
• Personer med demens
• Personer med hjerneskade.

Tekniske data:
Protac MyFit kuglevest
Vejledende pris: 2.625 kr. - 3.625
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 26

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kuglefodpude
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en kuglefodpude?
Det er en fodpude med kugler, der virker sansestimulerende og dermed giver
jordforbindelse og skaber ro og koncentration. Den består af en bund lavet af
skum og et øvre lag af løstliggende kugler i et elastisk yderbetræk.
Hvad bruges kuglefodpuden til?
Puden bruges som en dynamisk fodpude, der stimulerer berøringssansen og
muskel- og ledsansen, når fødderne trykker mod kuglerne.
Hvem kan have glæde af kuglefodpuden?
• Personer med demens
• Personer med ADHD
• Personer med autisme
• Personer med motorisk og psykisk uro.

Tekniske data:
Protac GroundMe fodpude fås i to højder, 10cm og 20cm
Protac GroundMe fodpude - HMI-nr.: 71828
Vejledende pris: 1.237,50 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 27

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kompressionsvest
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en kompressionsvest?
En kompressionsvest er en vest med tynde, indsyede kanaler, der ved hjælp
af en lille håndpumpe kan pumpes op. Hermed opnås et tryk på kroppen,
som stimulerer berøringssansen og derigennem også muskel- og ledsansen.
Vesten bruges af personer med psykisk og motorisk uro, som har svært ved
at finde ro.
Hvad bruges kompressionsvest til?
De mange sanseindtryk, som vesten giver, medfører en bedre afgrænsning og
fornemmelse for kroppen. Det virker beroligende og giver tryghed og dermed
øget velvære.
Hvem kan have glæde af en kompressionsvest?
• Personer med psykisk og motorisk uro
• Personer med demens
• Personer, der har glæde af en kuglevest, men hvor kuglevesten føles for
tung.

Tekniske data:
Squease-kompressionsvest - HMI-nr.: 78201/78202/78203
Vejledende pris: 2.425 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 28

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Tyngdekrave
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en tyngdekrave?
En tyngdekrave er en løs ”krave”, der er fyldt op med granulatstykker. Tyngdekraven giver et jævnt og stabilt tryk på skuldrene, som stimulerer berøringssansen og stillings- og ledsansen. Kraven er designet, så den kan bruges både
stillesiddende og ved aktivitet.
Hvad bruger man en tyngdekrave til?
Den tyngde, vesten giver, medfører en bedre afgrænsning og fornemmelse
for kroppen. Det virker beroligende og giver tryghed og øget velvære.
Hvem kan have glæde af
• Personer, med psykisk og motorisk uro, der har brug for støtte til at
kunne mærke sig selv
• Personer, der har glæde af en kuglevest, men har svært ved at få denne
på eller synes, den er for omkransende.

Tekniske data:
Vægt: 2 kg.
Fyld: Giftfrit, flammesikkert granulat
Vask: Max. 60˚C i vaskemaskine på skåneprogram, i medfølgende vaskepose
Tyngdekrave, voksen, 2 kg, HMI-nummer: HMI nr: 86787
Vejledende pris: 1.250 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 29

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Knætæppe med kugler
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er et knætæppe med kugler?
Det er et sansestimulerende knætæppe, der hjælper unge, voksne og ældre
med motorisk og psykisk uro. Knætæppet indeholder en pose med specielle,
tunge plastikkugler, som ligger i syede kanaler.
Hvad bruger man et knætæppet til?
Når tæppet lægges hen over skødet på brugeren, bidrager kuglernes tyngde
og tryk til en tydelig afgrænsning af kroppen og skaber ro og tryghed. Knætæppet kan f.eks. bruges i en hvilestol, kørestol eller siddende ved spisebordet under forskellige aktiviteter i løbet af dagen.
På oversiden af knætæppet er der en stor lomme, hvor man kan lægge velkendte genstande i, som brugeren holder af at røre ved og undersøge med
hænderne. I lommen er der også en strop, hvor man kan fastgøre taktile ting
som for eksempel nøgler.
Knætæppet har et bælte (to stropper med velcro), så man kan fastgøre det
rundt om livet på brugeren, så det ikke glider ned.
Hvem kan have glæde af et knætæppe med kugler?
• Personer med motorisk eller psykisk uro
• Personer med demens
• Personer med følger efter en hjerneblødning
• Personer med Parkinsons
• Personer, der er hyperaktive.

Tekniske data:
KneedMe knætæppet vejer 4 kg og har et aftageligt, vaskbart betræk.
Protac KneedMe - HMI-nr.: 79294
Vejledende pris: 1.693 kr.
Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112
Side 30
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linra@slagelse.dk

Kuglestol
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en kuglestol?
Kuglestolen er lavet i forskellige kassetter med plastikkugler i sædet, ryggen
og nakke-/sidevinger og med Krøjerkugler i bunden og nakkepuden. Sidevingerne er lavet som lange vinger, der kan lægges ind over kroppen. Selve
sædet har en fast kerne af skumgummi, hvilket gør det nemmere at rejse sig
fra den.
Det specielle design af kuglestolen giver en tæt omslutning af kroppen, samtidig med at man får øget sansestimulering.
Hvad bruger man en kuglestole til?
De mange kugler i stolen giver punktvise tryk på huden og stimulerer følesansen og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk kan
give en bedre kropsfornemmelse, hvilket virker beroligende, giver tryghed og
mærkes som et øget velvære.
Hvem kan have glæde af kuglestolen?
• Personer, som har brug for sansestimulering på grund af f.eks. en diffus
kropsfornemmelse
• Personer med demens, som har motorisk og psykisk uro.

Tekniske data:
Fås også uden fast kerne, i to forskellige størrelser.
Protac SenSit Straight kuglestol - HMI-nr.: 84919
Vejledende pris: 16.500 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Empati-dukker
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en empati-dukke?
Empati-dukkerne er bløde, varme at røre ved og har en personlig udstråling.
Deres ansigtsudtryk og intense blik kan vække sympati og omsorgsfølelse.
Dukkerne er tunge i numsen og har dermed en god balance og er behagelige
at holde på.
Hvad bruges empati-dukken til?
Dukken kan vække medfølelse og indbyder til ”samtale”.
Når dukken holdes på venstre arm, som et lille barn, opnås der øjenkontakt
mellem dukken og personen, der holder den. Hvis brugeren opnår en følelse
af samhørighed med dukken, vil denne nærhed, berøring og varme stimulere
brugeren til at slappe af og falde til ro.
Hvem kan have glæde af empati-dukken?
• Personer, der på grund af fremskreden demens er svære at kommunikere
med.
• Personer med demens, der har svært ved at være i aktivitet eller mangler
nogle at give omsorg til og få omsorg fra.

Tekniske data:
Størrelse og vægt: 50 cm og 700 gram / 38 cm og 640 gram
Dukken Mia/Bella - AB Handic Help
Vejledende pris: ca. 562,50/325 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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inmu RELAX musikpude
HER KAN DU FÅ HJÆLP
Råd og vejledning
Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Hvad er en inmu musikpude?
inmu musikpude er et musikalsk sansestimuleringsprodukt. Pudens design
indbyder til at blive rørt ved. Ved bevægelse frembringer inmuen musik, der
udvikler sig i forskellige harmoniske og melodiske nuancer, alt efter hvordan
inmuen berøres. En let berøring frembringer en blød klangbund, mens musikken bliver kraftigere og mere nuanceret, hvis man trykker den, kaster eller
svinger med den.
Hvad bruger man inmu til?
inmu bruges til at bringe ro og glæde ved musik. Når inmu holdes ind til brystet, mærkes vibrationerne fra musikken, hvilket mange synes er behageligt.
Inmuen er designet, så den giver lyst til at blive taget op og holdt om. Den har
en organisk form, der føles behagelig at holde i hånden. Betrækket er blødt
og inviterer til at blive rørt ved.
Hvem kan have glæde af
• Personer, der har brug for at støtte til at finde ro/få dæmpet deres
arousel
• Personer, der godt kan lide at sidde og have hænderne beskæftiget med
noget, der samtidig stimulerer sanserne.

Tekniske data:
Batterilevetid pr. opladning: Ca. tre uger
Rengøring: Betrækket kan tages af og vaskes
Tåler moderate stød og tryk, dog maks. 100 kg.
inmu RELAX musikpude, HMI-nr: 107684
Vejledende pris 6.450 kr.
Anskaffes typisk som privat
indkøb
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Dette katalog henvender sig til personer med hukommelsesbesvær eller demens, pårørende og fagpersoner, der i det daglige hjælper borgere
med demens.
Vi har samlet et udpluk af produkter,
hvor nogle kan ansøges efter Servicelovens § 112. Andre af produkterne kan man selv anskaffe eller møde
på et aktivitets- eller plejecenter
som led i en aktivitet.

Center for Sundhed og Ældre
Velfærdsteknologisk Enhed
Torvegade 15, 1. sal
4200 Slagelse

Der vil løbende ske udskiftninger af
produkterne, både i kataloget og i
vores udstilling.
Priserne skal opfattes som vejledende. Søg opdaterede oplysninger
på www.hmi-basen.dk eller kontakt
leverandøren.

