
 

Alle mennesker har behov for å
kunne uttrykke følelser og behov.
Gewa tilbyr et bredt spekter av
hjelpemidler innen alternativ og
supplerende kommunikasjon. Disse
kan bidra til at mennesker med
nedsatt funksjonsevne får en bedre
og enklere hverdag.

 

Kommunikasjon
- en forutsetning for
deltakelse.

Kommunikasjon

 



KOMMUNIKASJON Datautstyr og tilbehør

Switch2Scan - styring av iPad
Switch2Scan - trådløs bryterstyring av iPad: 
•Skanner mellom og innenfor app’ene 
•Gir tilgang til App Store og App’er 
•Gir tilgang til media- og fotofunksjoner 
•Blar i iBooks 
•Gir tilgang til internet og e-post 
•Mulighet for å skanne tastaturet på iPad’en 

SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring
SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring: 
•Media- og tastaturfunksjonalitet 
•Støtter skanning med brytere eller joystick 
•Tillater bruk av eksisterende SimplyWorks® utstyr 
•Gir tilgang til e-post og internet

Pretorian SimplyWorks®
SimplyWorks® er et fullt integrert trådløst system av datatekniske
hjelpemidler spesielt for brukere med dårlige motoriske ferdigheter som
skaper nye inkluderende læringsopplevelser både for enkeltpersoner og
grupper. Inntil 6 enheter (i hvilken som helst kombinasjon) kan brukes
samtidig på datamaskinen og opp til 6 brytere kan brukes samtidig for å
kontrollere batteridrevne leker etc. Det betyr at opptil 6 brukere kan
samarbeide på en gang.
Alle produkter som bærer SimplyWorks® logoen fungerer sammen. Det
er et registrert varemerke og identifiserer produkter som bruker trådløs
teknologi utviklet av Pretorian Technologies Ltd.

Pretorian SimplyWorks® Mottaker
SimplyWorks Mottaker er en USB-mottaker som kan betjene opptil 6
SimplyWorks sendere på en gang. Krever ingen ekstra driver og passer
både PC og Mac. Rekkevidde ca. 10 meter. 

Pretorian Switch2Scan
Bestillingsnr.:1136837

Pretorian SimplyWorks for iPad
Bestillingsnr.:1136885

Pretorian SimplyWorks® Mottaker
Bestillingsnr.:1136730  HMS art. nr.: 177900
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Pretorian SimplyWorks® Trackball
SimplyWorks Trackball kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks
mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnganger for å få høyre-/
venstreklikk på eksterne brytere. Den har ingen mekaniske slitedeler.

Pretorian SimplyWorks® Joystick
SimplyWorks Joystick kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks
mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnganger for å få høyre-
/venstreklikk på eksterne brytere. Krever veldig liten kraft (0,5 newton) for
å flytte markøren. Justerbar hastighet. T-grep og Softball-grep følger med. 

Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter
SimplyWorks Smoothie Bryter er en trådløs bryter med 125 mm diameter
og lav profil. Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele
bryteroverflaten. 

Kan brukes som en vanlig 1-funksjonsbryter, men har i likhet med
SimplyWorks Send en rekke PC-funksjoner. Kommer i fargene rød, blå,
grønn og gul. Skruehull for standard innfestning.

Pretorian SimplyWorks® Send
En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som
helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks
mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk,
piltaster, enter, mellomrom m.m. 

Pretorian SimplyWorks® Trackball
Bestillingsnr.:1136700  HMS art. nr.: 177905

Pretorian SimplyWorks® Joystick
Bestillingsnr.:1136710  HMS art. nr.: 177902

Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter
Bestillingsnr.:1136890  HMS art. nr.: 177898

Pretorian SimplyWorks® Send
Bestillingsnr.:1136740  HMS art. nr.: 177910
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Pretorian SimplyWorks® Send-6
En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som
helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks
mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk,
piltaster, enter, mellomrom m.m. 

Samme som SimplyWorks Send, men med 6 bryterinnganger. 

Pretorian SimplyWorks® Control Lite
SimplyWorks Control Lite brukes for å kontrollere leker eller annet som
bruker batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på
den leken som skal bryterstyres. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks
Smoothie Bryter. 

Pretorian SimplyWorks® Control
SimplyWorks Control brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker
batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på den leken
som skal bryterstyres. 

Styres trådløst av f.eks SimplyWorks Smoothie Bryter og har flere
funksjoner som trykk og hold, trykk på/av og trykk for aktiver 12, 24, 36,
48 sekunder eller 1, 2, 5, 10 minutter. 

Pretorian SimplyWorks® Control Pro
SimpyWorks Control Pro brukes for å kontrollere leker eller annet som
bruker batteri eller 3,5mm Jackplugg. Control Pro har 2 uavhengige
kanaler. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks Smoothie Bryter, og har
flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16,
24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for
samarbeid, begge brytere må trykkes for å aktivere eller bryter 1 slår
"på" og bryter 2 slår "av". 

Pretorian SimplyWorks® Send-6
Bestillingsnr.:1136745  HMS art. nr.: 177911

Control Lite
Bestillingsnr.:1136870

Control
Bestillingsnr.:1136750

Control Pro
Bestillingsnr.:1136880
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Pretorian SimplyWorks® Smooth Talker
For å spille av beskjeder eller styre leker, PC etc. Lese inn flere meldinger.
Kan også brukes som en bryter med SimplyWorks Control. 
SEQUAL: En melding pr. trykk i riktig rekkefølge. 
RANDOM: En melding pr. trykk i tilfeldig rekkefølge. 
CHOICE: Leser bare 2 meldinger. Melding nr. 1 når bryter trykkes, melding
nr. 2 med ekstern bryter. Resten av meldingene ignoreres. 
CONVERSE: Annenhver melding leses med hver sin bryter (int/ekst). Man
kommer ikke videre før samtalepartneren har trykket. 
PROMPT: Man velger melding via ekstern bryter med lavt volum. 
Når riktig melding er valgt, leses denne med normalt lydnivå.

Pretorian SimplyWorks® Energise
SimplyWorks Energise kan styre 2 forskjellige elektriske apparater
(230V/50HZ) trådløst ved hjelp av andre SimplyWorks brytere eller
sendere. Den har i tillegg 2 stk. 3,5 mm Jack innganger. 

SimplyWorks Energise har 2 uavhengige kanaler. Styres trådløst og har
flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16,
24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for
samarbeid, begge brytere må trykkes på for å aktivere eller bryter 1 slår
"på" og bryter 2 slår "av". Maks effekt 2300W (10A).

Pretorian Smoothie Bryter 125
Smoothie Bryter 125 er en en bryter med 125 mm diameter og lav profil.
Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele
bryteroverflaten. 

Kommer i fargene rød, blå, grønn og gul. Skruehull for standard
innfestning. 3,5 mm Jackplugg. 

Pretorian Optima Trackball
Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-/
høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til
venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play». 

Smooth Talker
Bestillingsnr.:1136760

Pretorian SimplyWorks® Energise
Bestillingsnr.:1136860  HMS art. nr.: 177909

Smoothie Bryter 125
Bestillingsnr.:1136720

Pretorian Optima Trackball
Bestillingsnr.:1136850  HMS art. nr.: 145185
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Pretorian Optima Joystick
Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp.
Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel
justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. 
T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play». 

Pretorian Optimax Trackball
Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-
/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til
venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play». Det er også 2
bryterinnganger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk). 

Som Optima Trackball, men trådløs.

Pretorian Optimax Joystick
Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp.
Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel
justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. 
T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play». Det er også
2 bryterinnganger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk). 

Som Optima Joystick, men trådløs.

Pretorian n-Abler Trackball
Robust, ergonomisk og tilpasningsvennlig Trackball med venstre-/
høyreklikk og dobbeltklikk, Drag-Lock og Scroll-knapp (opp/ned eller
høyre/venstre). 2 bryterinnganger med valgfri funksjon (høyre-/
venstreklikk). 

N-Abler Trackball kan settes i den retningen bruker ønsker og Trackball
kan justeres i forhold til dette. Justerbar hastighet. 

Pretorian Optima Joystick
Bestillingsnr.:1136840  HMS art. nr.: 149163

Trackball
Bestillingsnr.:1136790  HMS art. nr.: 147279

Bestillingsnr.:1136800 Pretorian n-Abler Trackball
Bestillingsnr.:1136770  HMS art. nr.: 134522
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Pretorian n-Abler Joystick
Som n-Abler Trackball, men Joystick. T-grep og Softball-grep følger med. 

Pretorian Orbitrack
Mus med berøringsflate. Krever veldig liten kraft for å betjenes da den ikke
har noen bevegelige deler. 2 bryterinnganger. Hastighet og retning er
justerbare. 

Pretorian Track-IT
Muserstatter som gjør at du kan styre datamaskinen med en eller flere
brytere. Dette gjøres ved hjelp av skanning/dveling. Skanne-/
dvelehastigheten er selvfølgelig justerbar, eller du kan også styre
skanning ved hjelp av en bryter. Det er også inngang for bryter 3 og 4 som
er programmerbare med venstre-/høyre-/dobbeltklikk eller Drag-Lock.

Pretorian Test-IT
For å teste 1-funksjonsbrytere. Det tennes et lys når bryter er koblet til.
Lys nr. 2 tennes når bryteren aktiveres. 

Pretorian n-Abler Joystick
Bestillingsnr.:1136780  HMS art. nr.: 134521

Pretorian Orbitrack
Bestillingsnr.:1136810  HMS art. nr.: 141974

Pretorian Track-IT
Bestillingsnr.:1136830

Pretorian Test-IT
Bestillingsnr.:1136820
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Pretorian Technologies
Pretorian Technologies har over 40 års erfaring med utvikling og
produksjon av styringssystemer og leverer i dag et bredt spekter av
styringssystemer og datatekniske hjelpemidler til både privatpersoner og
industrien. Ved behov for alternative løsninger, vennligst kontakt Gewa
AS.

Oversikt funksjoner
En enkel oversikt som viser Pretorian Technology sine muserstattere
(ekskl. SimplyWorks) og deres funksjoner og bruksområder. Du finner
oversikten i et større format under "Datautstyr og tilbehør" på
www.gewa.no. Der finner du også andre aktuelle produkter innenfor
området data/kommunikasjon.
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GoTalk 32 Express
Med den nye GoTalk Express 32 har du mulighet til å velge mellom
Standard modus eller Express modus. I Standard modus har du samme
funksjon som GoTalk 32+. Her har du 32 knapper i 5 nivåer, og i tillegg har
du 2 knapper (+ og ►) som er like i alle nivåer. 

I Express modus har du mulighet til å sette sammen inntil 8 meldinger
(knapper), og spille av disse ved hjelp av ► (play). Meldingene spilles da av
i samme rekkefølge som de ble trykket inn. Du kan også lagre en
sammensatt melding pr. nivå. Du kan også benytte GoTalk Express 32 ved
hjelp av mange forskjellige skanningsmetoder. 

GoTalk 32 Express - skanningsmetoder
- Automatisk skanning – med én eller to brytere. 
- Step skanning – med to brytere. 
- Visuell skanning – fire LED lys omgir hver knapp. 
- Auditiv skanning – ta opp inntil 1,5 sekund pr. knapp eller rad 
- Auditiv skanning – en pipelyd for hver bevegelse i valgte mønster. 
- Redusert antall knapper – du kan skanne 4, 8, 16 eller 32 knapper 
- Mange skannemønstre – f.eks. rader, kolonner, kvadrater m.m. 
- Skanningshastighet – 3 valg: Sakte, Medium, eller Fort. 

Bestillingsnr.:1111430
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Readable 3 bladvender
Readable 3 er en elektronisk bladvender for bøker og tidsskrifter. Kan
plasseres på bord med medfølgende bordstativ, eller på gulvstativ med
hjul (ekstrautstyr), slik at bladvenderen lett kan flyttes rundt.

Bladvenderen betjenes med medfølgende IR-sender, eller med
1-funksjonsbryter (scanning). Readable 3 har bryterinngang både på
bladvenderen og IR-senderen. Den blar forover og bakover og har mange
innstillingsmuligheter. Den justeres lett inn etter hva som skal leses og
denne justeringen gjøres uten verktøy.

Stativ til Readable bladvender
Et høydejusterbart gulvstativ på hjul som gjør det enkelt å flytte Readable
bladvender rundt på gulvet. Du kan også justere vinkelen på
bladvenderen slik at du kan bruke bladvenderen både når du sitter og
leser og ligger og leser.

Turny Bladvender
Elektronisk bladvender som egner seg for bøker, tidsskrifter og
pocketbøker fra 100-200 mm bredde og opp til 40 mm tykkelse.
Bladvendingen utføres ved hjelp av en elektronisk styrt arm med gripe-
element og kleberull. Bladvenderen styres av et enkelt lett trykk på en
individuell tilpasset bryter. Kan settes direkte på bord eller festes på
flyttbart stativ. Bladvenderen kan bla både fremover og bakover. 

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftputebryter (leveres med som
standard), sug/blås, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Turny Switch bladvender
Bladvender Turny Switch sengemodell er utviklet for de som må ligge og
lese. Det er samme bladvender som Turny, men den har i tillegg en
elektrisk vippefunksjon som gjør det mulig å ligge og lese. I tillegg har den
en meget kraftig V-fot med hjul som lett skyves under sengen. Vinkelen på
vippefunksjonen er regulerbar. Turny Switch leveres alltid med V-fot.

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftputebryter (leveres som
standard), sug/blås, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Readable 3 bladvender
Bestillingsnr.:1151100  HMS art. nr.: 149663
Gulvstativ
Bestillingsnr.:1151125 HMS art. nr.: 149664

Turny bladvender
Bestillingsnr.:1150100  HMS art. nr.: 049154
V-fot Secustand til Turny bladvender
Bestillingsnr.:1150080  HMS art. nr.: 148286

Turny Switch bladvender
Bestillingsnr.:1150050  HMS art. nr.: 041459
V-fot til Turny Switch (inkl.)
Bestillingsnr.:1150104
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Hånd-/fingerbryter FK-1
Hånd-/fingerbryter «Buddy Button». Stor trykkflate, solid utførelse i flere
farger. Leveres med 1,5 m kabel. Diameter 65 mm.

- Høyde: 15 mm, vekt: 60 g.
- Trykkraft: 2N (200 g).

Grønn: Best. nr. 1124522 - HMS art.nr.145044
Rosa: Best. nr. 1124524 - HMS art.nr. 145046
Skotskrutet: Best.nr. 1124526 - HMS art.nr. 145048
Rød: Best. nr. 1124521

Pikobutton 50
Pikobutton 50 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (65 g).
Diameter 50 mm. Høyde 13 mm.

Blå: Bestillingsnr. 1451502
Orange: Bestillingsnr. 1451504
Sort: Bestillingsnr. 1451505
Hvit: Bestillingsnr. 1451506
Gull: Bestillingsnr. 1451507
Sølv: Bestillingsnr. 1451508
Transparent: Bestillingsnr. 1451509

Pikobutton 30
Pikobutton 30 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (75 g).
Diameter 30 mm. Høyde 13 mm.

Sort: Bestillingsnr. 1451005
Hvit: Bestillingsnr. 1451006
Gull: Bestillingsnr. 1451007
Sølv: Bestillingsnr. 1451008
Orange: Bestillingsnr. 1451004

Joggle bryter med justerbar trykkraft, liten
Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. Rotér den fargede
toppen på bryteren og du kan øke og minske trykkflaten fra 
200 g til 1,5 kg.

Bryteren har 15 forskjellige posisjoner. Diameter 63 mm. Leveres med 
1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul
Bestillingsnr.: 1137110

Blå
Bestillingsnr.:1124525  HMS art. nr.: 145047
Lilla
Bestillingsnr.:1124523  HMS art. nr.: 145045
Gul
Bestillingsnr.:1124520  HMS art. nr.: 145042

Rød
Bestillingsnr.:1451500
Grønn
Bestillingsnr.:1451501
Gul
Bestillingsnr.:1451503

Rød
Bestillingsnr.:1451000
Grønn
Bestillingsnr.:1451001
Gul
Bestillingsnr.:1451003

Rød
Bestillingsnr.:1137111  HMS art. nr.: 142007
Blå
Bestillingsnr.:1137112 HMS art. nr.: 142009
Grønn
Bestillingsnr.:1137113

36



KOMMUNIKASJONBrytere og tilbehør

Joggle bryter med justerbar trykkraft, stor
Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. 
Rotér den fargede toppen på bryteren og du kan øke og minske
trykkflaten fra 200 g til 1,5 kg. Bryteren har 15 forskjellige posisjoner. 

Diameter 127 mm, høyde 32 mm. 
Leveres med 1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul
Bestillingsnr.: 1137100

Hånd-/fingerbryter CM-4-1
Hånd-/fingerbryter Zygo. 1-funksjonsbryter med en sluttende kontakt.
Leveres med 1,5 m ledning og 1/8’’ Jack plugg. 
Liten fysisk størrelse: 95x40x10 mm. Trykkraft 80 g.

Blå
Bestillingsnr.: 1124143

Hvit
Bestillingsnr.: 1124145

Putebryter KK-1Z
Putebryter Gewa. 1-funksjonsbryter som er lagt inn i mykt bomullstrekk
(vaskbart). Kan legges på puta eller i senga og betjenes med hode eller
hånd. Leveres med 1,5 m kabel uten plugg. 

- Størrelse: 105x60x23 mm. 
- Vekt: 50 g. 
- Trykkraft: 2N (100 g.) 

Vippebryter CM-7-1
Vippebryter Zygo med meget fleksibel tunge som kan beveges til begge
sider. Bryteren kan festes til fast underlag eller til 1/4’’ rør. Bryteren har
mange anvendelsesmuligheter. 

- Størrelse: 95x45x10 mm. 
- Vekt: 30 g. 
- Trykkraft: 1N (100 g.) 

Rød
Bestillingsnr.:1137102  HMS art. nr.: 142007
Blå
Bestillingsnr.:1137101 HMS art. nr.: 142009
Grønn
Bestillingsnr.:1137103

Grønn
Bestillingsnr.:1124141  HMS art. nr.: 145049
Rød
Bestillingsnr.:1124142  HMS art. nr.: 145050
Orange
Bestillingsnr.:1124144  HMS art. nr.: 145052

Putebryter KK-1Z
Bestillingsnr.:1124500  HMS art. nr.: 042084

Vippebryter CM-7-1
Bestillingsnr.:1124170  HMS art. nr.: 044556
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Vippebryter CM-2-1
Vippebryter Zygo med fleksibel tunge som kan beveges til begge sider.
Bryteren kan skrus til fast underlag eller festes til 1/4’’ rør. Har store
anvendelsesmuligheter. Brytertungen gir etter for store bevegelser.
Leveres med 1,5 m kabel og 1/8’’ Jack plugg. 

- Størrelse: 165x45x10 mm. 
- Vekt: 15 g. 
- Trykkraft: 0,3N (30 g.) 

Hode-/kinnbryter CM-8 og CM-9
Hode-/kinnbryter Zygo. Stor skumgummipute som trenger liten påvirkning
for å gi kontakt, f.eks. for hodestyring av elektrisk rullestol. En sluttende
kontakt. Leveres med 1,5 m kabel og 1/8’’ Jack plugg. 

- Lengde CM-9: 110 mm 
- Lengde CM-8: 160 mm 
- Trykkraft: 110 - 220 g 

For informasjon om festeanordninger se www.gewa.no.

Fingerbryter 1-funksjon
Trykkraft 75 g. 

Fingerbryter 1-funksjon

Vippebryter CM-2-1
Bestillingsnr.:1124120  HMS art. nr.: 044555

CM-8 og CM-9
Bestillingsnr.:1124160

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451510

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451511
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Tommelbryter
Trykknapp, Zygo. Lett å holde i hånden. Et bra alternativ for dem som har
lettere for å klare å betjene en knapp når de kan gripe rundt den. Meget
lett å betjene. Leveres med 1,5 m ledning og 1/8’’ Jack plugg. 

- Størrelse: 90x30x20 mm. 
- Vekt: 30 g. 
- Trykkraft: 2N (200 g).

Hode-/kinnbryter Dergonik
Hodebryter/kinnbryter montert på svanehals, inkl. feste for seng/bord.
Lett å regulere. 

Trenger meget liten trykkraft. Betjeningsdelen består av en plastkule som
ruller. Meget behagelig for bruker. 

Med svanehals, lengde 40 cm. 

PUH blåsekontakt
Superlett blåsekontakt for alarm og omgivelseskontroll. Denne bryteren er
en ny type blåsekontakt, utviklet for personer som ikke klarer å betjene
vanlige sug/blås kontakter. Med PUH trenger en ikke å ha munnstykke i
munnen for å gi en puls. Et lett pust er nok til å slutte en signalkontakt som
igjen kan styre f.eks. alarm, trygghetstelefon, omgivelseskontroll og
talemaskin. 

Avstanden mellom blåsekontakten og munnen kan være opptil 10 cm.
Leveres komplett med bordstativ og holder som kan festes til bord. Maks.
belastning 0,5A/50 V. Følsomhet: 2,5 mbar.

INTEGRASWITCH sug- og blåsekontakt
Både omgivelsekontroll, kommunikasjon, leker, programvare eller
oppkallingssystemer kan styres ved hjelp av INTERGRASWITCH. 
Sug- og blåsekontakten kan brukes i både sittende og liggende stilling. 

- Effektiv/enkel rengjøring av munnstykke (også i oppvaskmaskin) 
- Absolutt hygienisk 
- Valgfritt festesystem 
- Suge- og blåsetrykket kan stilles inn uavhengig av hverandre. 

Tommelbryter
Bestillingsnr.:1124150  HMS art. nr.: 145886

Hode-/kinnbryter Dergonik
Bestillingsnr.:1126016  HMS art. nr.: 054696

PUH blåsekontakt
Bestillingsnr.:1124750  HMS art. nr.: 113529

Bestillingsnr.:1107455  HMS art. nr.: 142918
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Luftstyrte brytere, 1-funksjon
Pneumatisk bryter 1-funksjon. Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter.

Luftstyrt bryter, 1- og 2-funksjon
Sug/blås munnstykke inkl. stativ. Koples til CM-3, 1-funksjonsbryter eller
SB-2, 2-funksjonsbryter. 

Fleksibel arm 50 cm og bordtvinge 30 cm svanehals (total 
lengde 80 cm). Vekt 850 g. Kan også leveres med rørfeste.

Tillegg for luftstyrte brytere Stemmestyrt bryter LAK 821
Stemmestyrt bryter LAK 821 fra Knop er laget for å hjelpe brukere og
personalet til å få gitt melding hvis brukerne ikke er i stand til å betjene et
vanlig signalanlegg på annen måte. Stemmebryterens følsomhet er
innstillbar. Det er også mulig å stille hvor lenge lyden skal vare før alarm
gis (for å unngå alarm ved hosting, nysing o.l.)

Bryteren kan også leveres med radiosender (LAK 821 HF).

Gummiblåse - diameter 40 mm, vekt: 30 g
Bestillingsnr.:1124130  HMS art. nr.: 072274
Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128166
Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128164

1- og 2-funksjon
Bestillingsnr.:1124720  HMS art. nr.: 146225

Gummiblåse Zygo, gripevennlig - diameter 40 mm, vekt 30 g
Bestillingsnr.:1128168  HMS art. nr.: 145861
Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128164
Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128166

LAK 821
Bestillingsnr.:2223465
Separat mikrofon
Bestillingsnr.:2223467
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Hånd-/fingerbryter FK-4F-RB
4-funksjons hånd-/fingerbryter Gewa med 4
utenpåliggende trykkflater.

Hånd-/fingerbryter FK-1F
Opphøyet, stor trykkflate og meget liten
trykkraft.

IR sender BigJack
For styring av Radio/CD/TV. Senderen passer
til alle som trenger store og tydelige brytere.

Hodepekepinne
En smidig og bekvem pekepinne for personer
med god hodekontroll.

Laserlampe
Laserpekelampen er både effektiv og sikker.
Kan tilpasses med individuelle brytere.

Styring av Radio/CD/TV, 2
funksjoner
IR-3SP er en Gewa IR-sender som har mulighet
til tilkopling av to 1-funksjonsbrytere.

Styring av Radio/CD/TV, 5
funksjoner
For brukere med dårlig motorikk har vi laget
denne for styring av inntil 5 funksjoner.

Hånd-/fingerbryter CM-1-1
Hånd-/fingerbryter Zygo i kraftig utførelse,
metall. Med stor myk trykkflate.

Hånd-/fingerbryter FK-2F, 2
funksjoner
Store utenpåliggende trykkflater. Liten
betjeningskraft. Trykkraft: 1N (100 g).

FK-4F-RB
Bestillingsnr.:1124630

FK-1F
Bestillingsnr.:1124550  HMS art. nr.:
060147

Bestillingsnr.:2402500  HMS art. nr.:
029136

AD1, for voksne
Bestillingsnr.:1130390 HMS art. nr.:
085384
AD2, for barn
Bestillingsnr.:1130380  HMS art. nr.:
085385

Laserlampe
Bestillingsnr.:1160400  HMS art. nr.:
060137

Bestillingsnr.:2401108  HMS art. nr.:
029147

Sender IR-5SP, spesialtilpasset
Bestillingsnr.:2406901
Stjernebryter, spesialtilpasset;
Bestillingsnr.:1124530

CM-1-1
Bestillingsnr.:1124100 FK-2F, 2 funksjoner

Bestillingsnr.:1124580  HMS art. nr.:
054685
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Hånd-/fingerbryter FK-1H Hånd-/fingerbryter FK-2H, 2 funksjoner
Store nedsenkede trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kunststoff.
Trykkraft: IN (100 g.)

Hånd-/fingerbryter FK-4H-RB, 4 funksjoner
4 nedfelte trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kan styre inntil 4
funksjoner. Leveres med ledning 2 m og 6 pins DIN plugg.Størrelse:
120x65x33 mm. Vekt: 230 g. Trykkraft: 0,4N (40 g.)

Selvsøkende 4-funksjonsbryter
Selvsøkende (skannende) 4-funksjonsbryter 5600 ASC-1. Stillbar
søkehastighet. Leveres med ledning og 5 pins DIN plugg. Driftsspenning 24
AC.

Albuebrytere
Albuebrytene leveres i 3 forskjellige utførelser/kvaliteter.

FK-1H
Bestillingsnr.:1124560

FK-2H, 2 funksjoner
Bestillingsnr.:1124590  HMS art. nr.: 050563

FK-4H-RB, 4 funksjoner
Bestillingsnr.:1124640

Selvsøkende 4-funksjonsbryter
Bestillingsnr.:1125600

Albuebryter AKA
Bestillingsnr.:2200237  HMS art. nr.: 167114
Albuebryter Prisma
Bestillingsnr.:2200236  HMS art. nr.: 143039
Albuebryter AKD
Bestillingsnr.:2200235  HMS art. nr.: 143038
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Hånd-/hakekontakt HK 4
Hånd-/hakekontakt med 4 funksjoner, komplett med universalstativ, 2
stillingsledd og bordtvinge.Kan også festes til rør ved hjelp av rørtvinge.
Leveres med 5-polig DIN plugg. 

Stativ universal TH-1G
Kan tilpasses en rekke brytere. Universalstativ består av: 

- bordtvinge med 200 mm rør, Ø 10 mm 
- stålrør 500 mm 
- 2 stk. stålkryssledd 
- 1 stk. universalfeste med 100 mm rør, Ø 10 mm 

For andre spesialvarianter, vennligst kontakt oss! 

Stativer tilbehør
Rørtvinge for feste til:
18 mm rør: Best.nr.1128106
22 mm rør: Best.nr.1128109
26 mm rør: Best.nr.1129107
40 mm rør: Best.nr.1128108

Stålrør Ø 10 mm: 
Lengde 200 mm: Best.nr.1128102
Lengde 500 mm: Best.nr.1128104

Sug/blås munnstykke inkl. stativ
Kobles til CM-3; 1-funksjonsbryter eller SB-2; 2-funksjonsbryter.

- Lengde: 80 cm.
- Vekt: 850 g.

HK 4
Bestillingsnr.:1125300  HMS art. nr.: 042415

TH-1G
Bestillingsnr.:2231250  HMS art. nr.: 134932

Bordtvinge
Bestillingsnr.:1128100
Stålkryssledd
Bestillingsnr.:1128120

1-funksjonsbryter
Bestillingsnr.:1124720  HMS art. nr.: 146225
2-funksjonsbryter
HMS art. nr.: 061888
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Nilbild grunnpakke
Gjennom ulike kommunikasjonsbilder har mange barn og voksne, som
ellers ikke har mulighet til å kommunisere/prate, en større sjanse til å
kunne nå sine nærmeste, for eksempel med følelser, ønsker og behov. 

Bildene finnes som stive kort i farger eller som svart/hvite konturbilder i
egne hefter. Det finnes totalt 612 ferdig tegnede bilder. Bildene er
gruppert med et eget register som gjør det lett å finne frem til emner og
bilder. Størrelsen på bildene er 95x95 mm. 

Nilbild har også en rekke andre muligheter og produkter.

Nilbild
CD-ROM med 612 digitale bilder 
Best.nr.:1112734 - HMS art. nr. 020587 

Konturbildehefte med 102 bilder 
Best.nr: 1112725 

Konturbildehefte med 348 bilder 
Best.nr.: 1112726 

Flerbrukerlisens/skolelisens: Best.nr.: 1112736

Nilbild uketavler
Kommunikasjonstavle og uketavle i velcro. Uketavlen har syv felt for
ukens syv dager med forskjellige farger for hver dag. På baksiden er
tavlen i ensfarget blå velcro. 

Nilbild har også ensfarget kommunikasjonstavle. Den ene siden er dypblå
og den andre siden er varmgul.

Tavlene er rammet inn med en lys treramme. 50 cm borrelås leveres med
hver tavle. 

Nilbild dagbøker

CD-ROM med 612 digitale bilder + komplett symbolsett 612 bilder
Bestillingsnr.:1112735  HMS art. nr.: 020588
Grunnoppsett med 387 bilder
Bestillingsnr.:1112701  HMS art. nr.: 020622
Grunnoppsett med 507 bilder
Bestillingsnr.:1112704  HMS art. nr.: 020623

Symbolsett 1 - 103 bilder
Bestillingsnr.:1112702  HMS art. nr.: 020582
Symbolsett 2 - 17 bilder;
Bestillingsnr.:1112703  HMS art. nr.: 020583
Symbolsett 3 - 107 bilder
Bestillingsnr.:1112705  HMS art. nr.: 020584

Uketavle 50 x 70 cm
Bestillingsnr.:1112719  HMS art. nr.: 020612
Kommunikasjonstavle
Bestillingsnr.:1112718  HMS art. nr.: 136488

Ukedagbok med 7 farger i velcro A4 stående
Bestillingsnr.:1112749  HMS art. nr.: 020601
Ukedagbokmed 7 farger i velcro A5 stående
Bestillingsnr.:1112750  HMS art. nr.: 020600
Ukedagbok med 7 farger i plast A5 stående
Bestillingsnr.:1112748
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Nilbild småbildeveske
Småbildeveskene kan brukes både til bokstaver og bilder. De leveres i 2
forskjellige utgaver med 2 ulike størrelser på lommene.

Nilbild kommunikasjonspermer
Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i VELCROKVALITET, kan brukes
som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. Man kan f.eks. lage forskjellige
skjemaer til språktrening eller benytte permene i leke-situasjoner. 

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger. 

Nilbild kommunikasjonspermer
Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i PLASTKVALITET, kan brukes
som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. En kan f.eks. lage forskjellige
skjemaer til språktrening eller benytte permene i lekesituasjoner.

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger.

Nilbild kommunikasjonsmappe - sammenleggbar
Denne 6-delte kommunikasjonsmappen, som enkelt kan foldes sammen,
er utmerket både til store kommunikasjonsskjemaer og til noen få bilder.
Den er enkel å ta med seg.

Når mappen er brettet sammen, er den i A4- eller A5-format. Mappen
leveres både i stående og liggende format.

Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, liggende
Bestillingsnr.: 1112742

Småbildeveske med bildelomme 6 x 10 cm
Bestillingsnr.:1112738  HMS art. nr.: 136530
Småbildeveske med bildelomme 5 x 7 cm
Bestillingsnr.:1112711  HMS art. nr.: 020609

Kommunikasjonsperm i velcro A4
Bestillingsnr.:1112746  HMS art. nr.: 020599
Kommunikasjonsperm i velcro A5
Bestillingsnr.:1112745  HMS art. nr.: 020598

Kommunikasjonsperm i plast A4
Bestillingsnr.:1112714 HMS art. nr.: 136637
Kommunikasjonsperm i plast A5
Bestillingsnr.:1112713  HMS art. nr.: 136644
Kommunikasjonsperm i plast A6
Bestillingsnr.:1112715  HMS art. nr.: 136654

Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112743  HMS art. nr.: 020619
Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, liggende
Bestillingsnr.:1112744  HMS art. nr.: 020620
Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112741
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Nilbild, hvem gjør hva?
«Hvem gjør hva?»-mapper. Aktivitetsmapper for språk og
kommunikasjonstrening av sekvenser og hendelsesforløp.

Nilbild bildelommer
Bildelommene er enkle og praktiske. De kan brukes i mange
sammenhenger i ulike former for kommunikasjonstrening og er veldig
praktiske å ta med seg til ulike aktiviteter.

Bildelommene er sydd i kunstlær og finnes i fargene rød, grønn og blå.
Størrelse: 10,5 x 10,5 cm.

Nilbild bildelommer vegg
Bildeommer til å henge på veggen passer utmerket til å sette opp i
forskjellige rom hvor en har forskjellige aktiviteter; kjøkken, baderom,
lekerom osv.

Bildelommen har en malje i hvert hjørne slik at de kan henges opp på
veggen.

Nilbild bildetavler
Bildetavler med luker for bilder. Bildetavlene kan benyttes både ved lek
og innlæring. En velger bilde og setter det bak valgfri luke. En kan få trefot
til bildetavlene som gjør at de står støtt.

Trefot for hustavle/bildetavle 
Bestillingsnr.: 1112731

Trefot for dørtavle
Bestillingsnr.: 1112728

Bildeperm med 10 plastlommer
Bestillingsnr.:1112717  HMS art. nr.: 136593
Bildeperm med 18 plastlommer
Bestillingsnr.:1112751

Bildelomme med plass for 6 bilder
Bestillingsnr.:1112739
Bildelomme med plass for 8 bilder
Bestillingsnr.:1112740  HMS art. nr.: 020616

Bildelomme vegg for 6 bilder
Bestillingsnr.:1112697  HMS art. nr.: 020606
Bildelomme vegg for 8 bilder
Bestillingsnr.:1112698  HMS art. nr.: 020607
Bildelomme vegg for 9 bilder
Bestillingsnr.:1112699

Hustavle med 3 luker, A3
Bestillingsnr.:1112730
Biltavle med 2 luker, A3
Bestillingsnr.:1112729
Dørtavle med 1 luke
Bestillingsnr.:1112727
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Nilbild bildestativ
Trestativet har plass til 8 bilder/fotografier. For noen kan det være enklere
å se bildene på et stativ i stedet for på bordet. For de som skal undervise
kan dette ofte være en fordel.

Stativet er lakkert, så det er både slitesterkt og lett å rengjøre.

Nilbild arbeidstavle

Nilbild småbildemapper Nilbild klasseromsskjema
Klasseromsskjemaet kan brukes for å strukturere en dag for en klasse
eller en annen arbeidsgruppe. Det finnes lommer til bilder som illustrerer
klokken, bilde for aktivitet/ordbilde, samt en lomme til et fotografi av lærer
eller andre. Størrelsen på skjemaet er 55 x 150 cm. Det leveres med et ark
med klokker uten visere, som man kopiere og sette inn egne tider.

Lengst nede på skjemaet er det lommer hvor man kan plassere bilder og
aktivitetskort man er ferdig med.

Bestillingsnr.:1112712 Arbeidstavle A3-størrelse
Bestillingsnr.:1112753
Arbeidstavle A4-størrelse
Bestillingsnr.:1112754
Arbeidstavle A6-størrelse
Bestillingsnr.:1112755

Nilbild småbildemapper 3,5 x 3,5 cm
Bestillingsnr.:1112650
Nilbild småbildemapper 5,5 x 5,5 cm
Bestillingsnr.:1112655

Bestillingsnr.:1112720 HMS art. nr.: 136502
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Nilbild postkasse
Postkasse i tre for lek og trening. Brukes til å øve på og kommunisere med
bilder. Man kan anvende en postkasse på forskjellige måter: " Vi sender
bildepost til hverandre! Hva fikk du? Et fly!" Postkassen finnes i 4
forskjellige farger.

Postkasse GUL
Bestillingsnr.: 1112633

Nilbild øyepeketavle

Nilbild treskap

Postkasse RØD
Bestillingsnr.:1112630
Postkasse GRØNN
Bestillingsnr.:1112631
Postkasse BLÅ
Bestillingsnr.:1112632

Bestillingsnr.:1112610 HMS art. nr.: 136489

Bestillingsnr.:1112620
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En stor andel synshemmede vil
langt på vei kunne opprettholde
sine daglige aktiviteter og få økt
livskvalitet ved tilpasning og
opplæring i bruk av riktige
hjelpemidler.

Gewa representerer Reinecker,
Europas største produsent av
elektroniske hjelpemidler på dette
området.
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