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HALTIJA on suomalainen laajan palvelun 
apuvälineyritys. Haltija-ryhmän muodostavat 
Suomen apuvälinealan edelläkävijät ja alansa 
huiput.

Olemme luotettava ja aito kumppani kaikil-
le alan toimijoille koosta riippumatta. Haltija 
toimii sopimustuottajana useille kunnille ja 
sairaanhoitopiireille ympäri Suomen. Lisäksi 
Haltijan asiakkaina on maan johtavia yksityisiä 

hoiva-alan yhtiöitä sekä yksityisiä apuvälinei-
den loppukäyttäjiä.

Haltijan huoltopalvelut kattavat Suomen val-
takunnallisesti. Huollamme ja korjaamme 
kaikenmerkkiset apuvälineet. Toiminnan laatu 
ja luotettavuus, sekä korkeatasoinen asiakas-
palvelu ovat meille kunnia-asioita. Haltijalla 
on koko maan kattava asiantuntijamyyjien 
verkosto ja yhdeksän toimipistettä.

HALTIJA auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuk-
siensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta.

www.haltija.fi



Jokaisella on oikeus oppia, osallistua ja toimia 
itsenäisesti. Tekniikan kehittyminen on luonut 
apuvälineille uusia mahdollisuuksia, jotka hel-
pottavat erityistarpeisten henkilöiden jokapäi-
väistä elämää.

Tekniset apuvälineet edistävät itsenäisyyttä ja 
parantavat elämänlaatua. Aistituotteet toimivat 
kuntoutuksen ja terapian apuvälineinä, kom-
munikoinnin apuvälineet auttavat oman ääneen 
esiintuomisessa ja sosiaalisten suhteiden ylläpi-
dossa. Ympäristönhallinnan ja tietokoneen käy-

tön apuvälineet puolestaan mahdollistavat arki-
set askareet, itsenäisen työskentelyn ja viihteen 
seuraamisen.

Haltija tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua tekni-
sissä apuvälineissä niitä tarvitseville loppuasiak-
kaille ja heitä hoitaville ammattilaisille. Saman 
katon alta löydät myös muiden alojen, kuten 
liikkumisen apuvälineiden, asiantuntijat. Me Hal-
tijalla voimme toimittaa asiakkaillemme yhden 
toimivan kokonaisuuden, jolloin asiakas säästää 
sekä työn määrässä että laitekustannuksissa.
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Aistitiedon oikea jäsentyminen on edellytys 
onnistuneelle sensomotoriselle ja kognitii-
viselle kehitykselle. Aistiympäristön avulla 

kuntoutuksella tai terapialla voidaan 
saavuttaa mahdollisimman hyviä tuloksia.

  AISTITUOTTEET
0 1

Keskitetysti ohjattavat SHX-aistihuoneet sopivat 
sekä oppimisen tueksi että vapaa-ajalla käytet-
täväksi. Haltijalta saat aistihuoneen kokonais-
valtaisen suunnittelun sekä käytön tuen. OMI- 
interaktiiviset pinnat puolestaan ovat oivia työ-
kaluja multisensorisen ympäristön luomiseen. 
Interaktiiviset pinnat antavat palautteen käyttäjän 
liikkeestä ja eri aktiviteetit palkitsevat ja opettavat 
sekä stimuloivat tai rauhoittavat, valitun aktivitee-
tin ja tarpeen mukaan.

Aistituotteet ovat tehokkaita terapian apuvälineitä. 
Aistiympäristö suunnitellaan aina asiakkaan tar-
peen mukaan, ja samasta aistitilasta voidaan eri 
elementtejä käyttämällä tehdä joko rauhoittava 
tai aktivoiva ympäristö. Kun käytössäsi on Halti-
jan SHX-aistihuone, et tarvitse montaa eri aisti-
tilaa, vaikka huoneen käyttäjien kirjo olisi laaja. 
Aistituotteita ja -tiloja hyödynnetään esimerkiksi 
erityiskouluissa, sairaaloissa ja päivätoiminnassa. 
Aistihuone voidaan asentaa jopa käyttäjän omaan 
kotiin!
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  AISTITUOTTEET

hyvinvointi

kommunikointi

vapaus

oppiminenvuorovaikutus

kokeileminen
stimulaatio

havainnot

SHX-aistihuone          
Onko perheessäsi erityistä tukea tarvitseva lapsi? Teetkö töitä 

autististen henkilöiden parissa? Kiinnostavatko aistituotteiden 

mahdollisuudet?

SHX-aistihuone on kokonaisvaltainen elämys, joka luodaan 

kouluun, hoitolaitokseen tai vaikka kotiin. Aistihuoneen avul-

la voit luoda terapeuttisen ja elämyksiä tuottavan ympäristön 

mihin tahansa sopivaksi katsomaasi tilaan. Aisti stimulaation 

määrä ja luonne valitaan aina käyttäjien mukaan, ja SHX- 

aistihuoneita käytettäessä sama tila taipuu käytettävästä oh-

jelmasta riippuen joko rauhoittavaksi tai aktivoivaksi ympäris-

töksi. 

Valitse valmis aistiympäristö tai rakenna omasi
Haltijan aistihuoneessa voit tuottaa minkä tahansa halua-

masi ympäristön tai aktiviteetin käyttämällä valokuvia, kuva-

symboleita, videoita, ääntä, värinää, valoja ja erikoisefektejä.  

SHX-huoneet sisältävät yli 150 valmista ympäristöä. Myös 

omien ympäristöjen ja toimintojen luominen on helppoa.

Aistihuoneet
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Tulemme rakentamaan huoneen sekä kouluttamaan henki-

lökunnan aistihuoneen käyttöön. Tuemme sinua kaikissa vai-

heissa – et jää yksin!

2

Mittaa huone, johon haluat luoda aistitilan. Mieti, ketkä 

ovat huoneen loppukäyttäjät.

Ota Haltijaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse 

09 612 2250 tai tilaukset@haltija.fi.

Teemme sinulle maksuttoman suunnitelman.3

Näin hankit aistihuoneen

1

SHX – ohjaa lähes millä vain
SHX-aistihuone tuo aistitilan uudelle tasolle luoden rajatto-

mat mahdollisuudet vuorovaikutukselle. Kuplaputket, kui-

tuoptiikka, valot, äänet, saippuakuplat... SHX-järjestelmällä 

hallitset kaikkia aistihuoneen elementtejä keskitetysti, joko 

yksitellen tai kaikkia yhdessä. Huoneen elementtien ohjaami-

nen ei vaadi uuden ohjaimen opettelua, vaan huonetta voi-

daan ohjata esimerkiksi tablet-tietokoneella.

Lisäksi käyttäjä voi ohjata huonetta itse painikkeella, matolla, 

kosketusnäytöllä, nopalla tai jopa katseohjauksella. Käyttäjän 

ohjatessa huonetta itse saa hän palkitsevan kokemuksen res-

ponsiivisuudesta ja oppii syy-seuraussuhdetta.

Maksuton suunnittelupalvelu
 Voit myös hyödyntää Haltijan maksutonta suunnittelupalve-

lua, jolloin suunnittelemme aistihuoneen antamiesi ohjeiden 

mukaan. Kokonaisvaltaisen suunnitelman avulla lopputulok-

sena on aistihuone, joka palvelee mahdollisimman hyvin juuri 

teidän käyttäjiänne. Halutessasi hoidamme myös aistihuo-

neen toteutuksen alusta loppuun avaimet käteen -periaat-

teella.
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Esimerkkejä aistituotteista

Suomalainen Taikofon®-äänituntumasoitin on hämmästyttä-

vä tapa tuntea musiikkia ja ääntä moniaistisesti. Taikofon® ei 

ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä soitinyksikkö, joka 

saa ääniaallot värähtelemään ihoa vasten luoden näin mo-

niaistisen äänimaailman. Voit soittaa haluamaasi äänisisältöä, 

kuten nettiradiota tai lataamaasi musiikkia. Taikofonin avulla 

teet myös peleistä ja oppimisohjelmista vaikuttavampia.

Taikofonin hyödyt
Taikofonin avulla käyttäjä voi

• rentoutua – lihasjäykkyys vähenee ja kehotietoisuus 

paranee, mikä mahdollistaa paremman toimintakyvyn

• keskittyä – fokusoitua itse toimintaan tai keskusteluun

• kommunikoida aktiivisemmin – äännellä, laulaa ja tanssia

• rauhoittua – istua paikallaan tai saada helpotusta 

nukkumisvaikeuksiin

• nauttia – saada mielekkäitä ja kannustavia kokemuksia 

halittavan ja pehmeän Taikofonin kanssa.

Koko 47 x 33 x 14 cm

Tuotekoodi T201

Kuplaputket tarjoavat vahvan 

visuaalisen ärsykkeen muut-

tuvan värin ja kuplien muo-

dossa. Kuplaputken oheen 

voidaan lisätä musiikkia, ään-

tä tai värinää.

Kuplaputket

Interaktiivinen paneeli luo 

rajattomasti mahdollisuuksia 

vuorovaikutukseen lukuis-

ten pelien ja tehtävien avulla. 

Paneeli rohkaisee kosketta-

maan ja käyttämään ääntä tai 

painikkeita.

Interaktiivinen paneeli

Voitko kuvitella ohjaavasi väre-

jä? Optiset värikuidut tarjoavat 

kauniin visuaalisen aistielämyk-

sen ja ovat miellyttäviä kosket-

taa. Kuidut voi kietoa esimer-

kiksi hartioille, jolloin niiden 

paino rauhoittaa ja tyynnyttää.

Värilliset valokuidut

Pallomeri Aromaterapia Tasapainotuotteet

Taikofon FeelSound Player        
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OMI- interaktiiviset pinnat        
OMI- interaktiivinen pinta on hauska ja tehokas keino aktivoi-

da käyttäjiä osallistumaan toimintaan.  Pinta voidaan heijastaa 

lattiaan, seinään tai kattoon. Pinta reagoi liikkeeseen, ja pa-

laute näkyy kuvassa ja kuuluu äänenä aktivoiden eri aisteja. 

Aktiviteetit valitaan käyttäjän mukaan ja ne voivat olla palkit-

sevia, opettavia, rauhoittavia tai stimuloivia. 

Interaktiivista pintaa voidaan käyttää yksin tai yhdessä. Se 

kehittää kommunikaatiotaitoja, motoriikkaa, ajattelua ja sosi-

aalisia taitoja. Aktiviteetit tuovat onnistumisen kokemuksia ja 

sopivat eritasoisille käyttäjille.

Miksi käyttää interaktiivisia pintoja? 
• Upeat aktiviteetit motivoivat ja inspiroivat 

• Pinnan avulla voi luoda myös rauhoittavan ympäristön 

• Interaktiivinen pinta antaa välittömästi audiovisuaalisen 

palautteen käyttäjän liikkeestä 

• Luo ainutlaatuisen oppimisympäristön 

• Stimuloi kielellistä, fyysistä ja psyykkistä kehitystä 

• Kehittää koordinaatiota ja motoriikkaa 

• Rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen 

• Madaltaa oppimisen haasteita 

• Parantaa yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä 

• Käyttäjä kokee hallitsevansa ympäristöään 

• Pinta on täysin muokattavissa ja voit luoda oman, tarpeisiisi 

parhaiten sopivan sisällön

Interaktiiviset pinnat
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Aistit töihin lukuisten aktiviteettien parissa
OMI- interaktiivisista pinnoista on iloa ja hyötyä esimerkiksi 

erityis- ja peruskouluissa, päiväkodeissa, esikouluissa, ter-

veyskeskuksissa, sairaaloissa, päivätoiminnassa ja hoitoko-

deissa.

Perustuotteen tilaukseen kuuluu Sensory Fun -paketti. Se on 

todellinen audiovisuaalinen aarreaitta, joka pistää aistit töihin. 

Paketti sisältää yli 300 aktiviteettia, joiden joukosta löytyy jo-

kaiselle varmasti mieluinen aihepiiri, kuten musiikki, luonto 

tai avaruus. Aktiviteetit on suunniteltu stimuloimaan, aktivoi-

maan ja rauhoittamaan. Ne kehittävät yhteistyötaitoja, itse-

tuntemusta ja joustavaa ajattelua.

Lattiassa voidaan käyttää myös omia kuvia ja itse tehtyjä har-

joituksia, joita on erittäin helppo luoda.

Kolme laitevaihtoehtoa – heijasta lähes mihin 
vain, mistä vain
Kuva voidaan heijastaa laitteesta riippuen lattian, seinän ja ka-

ton lisäksi esimerkiksi kankaaseen, pöytään, telttaan tai vaikka 

pyörätuolin pöytälevyyn.

OMI- interaktiivisia pintoja on saatavana kolmena eri laittee-

na, joiden käyttötapa ja heijastuspinta eroavat:

• omiVista Install asennetaan kiinteästi kattoon

• omiVista Mobile on liikuteltava laite, jota voit siirtää hel-

posti tilasta toiseen 

• omiVista Mobii on pienin, liikuteltava laite, joka sopii erityi-

sesti pöydälle heijastettavan pinnan käyttämiseksi.
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KOMMUNIKAATION APUVÄLINEET
0 2

Kommunikaation apuvälineiden ansiosta 
kaikilla on mahdollisuus tulla ymmärretyksi 

ja kommunikoida haluamallaan tavalla 
erilaisissa tilanteissa.

Jos puhuminen on hankalaa, apu voi löytyä pu-
hetta tukevista ja korvaavista kommunikaatio-
laitteista. Kuvat ja symbolit toimivat kommunikaa-
tion apuna, kun yhteistä kieltä ei ole. Nauhoittavilla 
puhelaitteilla voidaan puolestaan toistaa ennal-
ta nauhoitettuja viestejä. Haltijalta löydät laitteet 
yksinkertaisista puhelaitteista monimutkaisiin, 

kommunikaation ja ympäristönhallinnan mahdol-
listaviin tablet-sovelluksiin.

Lisäksi meiltä saa parhaat kommunikaation apu-
ohjelmat. Kommunikaatio-ohjelmien avulla voit 
luoda kuvitettuja kertomuksia, aikatauluja, luku-
järjestyksiä, päiväohjelmia tai vaikka sarjakuvia.
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KOMMUNIKAATION APUVÄLINEET

Tobii Indi          

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja toimia itsenäisesti. Tobii 

Indi tukee ja korvaa puhetta ollen näin oivallinen apuväline 

matkalla itsenäisyyteen ja mutkattomaan kommunikointiin. 

Indi on kehitetty käyttäjä edellä, ja voit keskittyä tekniikan si-

jaan vuorovaikutukseen. Indi on erittäin helppokäyttöinen ja 

ergonominen tabletti, joka kulkee mukanasi ja sopeutuu eri-

laisiin käyttötarpeisiin.

Ilmaise itseäsi ja tule kuulluksi
Juttele ystäville, solmi uusia ihmissuhteita ja ilmaise omaa 

persoonaasi. Integroidun, tehokkaan kaiuttimen ja selkeän 

puheen ansiosta Indi toimii poikkeuksellisen hyvin kaikissa 

arkielämän ääniympäristöissä.

Tehty päivittäisiin keskustelutilanteisiin
Tobii Indi on paljon muutakin kuin puhelaite; sillä voidaan 

käyttää sosiaalista mediaa, sähköpostia sekä tekstiviestejä. 

Etu- ja takakamerat mahdollistavat helpon kanssakäymisen 

verkossa videon avulla. Lisäksi Indissä on IR-toiminnallisuus, 

joten sitä voidaan käyttää ympäristönhallinnan apuvälineenä.

Indi on heti käyttövalmis
Indi on all-in-one-ratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan, jo-

ten voit keskittyä tekniikan sijaan vuorovaikutukseen. Tabletin 

käyttöönotto on helppoa, sillä se on käyttövalmis suoraan 

paketista. Käyttöjärjestelmänä toimii tuttu Windows 10, joten 

uuden opettelu ei vie aikaa.

Indiin on asennettu valmiiksi puhetta tukeva ja korvaava (AAC) 

kommunikaation ohjelmisto Communicator 5. Ohjelmisto si-

sältää valmiita toimintoja, ja myös omien harjoitusten ja kom-

munikaatiotaulustojen luominen on helppoa.

Suojakotelot lisäävät käyttömukavuutta
Lisävarusteena tilattavat suojakotelot kestävät kovemmankin 

käytön. Ne sisältävät tukijalan, kantokahvan ja olkahihnan. Li-

säksi suojakotelon mukana on mahdollisuus hankkia reikäle-

vy, joka tekee Indin käytöstä entistä sujuvampaa.

Käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro

Mitat 24,4 x 17,6 x 3,5 cm

Kamerat etu 5 Mpx, taka 2 Mpx

Akku sisäänrakennettu 29,6 Wh 

litiumioniakku

Tuotekoodi 113320
Suojakoteloihin saa näppäilytarkkuutta lisäävän reikälevyn

Kommunikaatiolaitteet
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Jokaisella on oikeus elää omannäköistään elämää ilman, että 

kommunikaatiolaite määrittää, missä ja miten voi kommu-

nikoida. Käytitpä sitten kuvakommunikaatiota tai pelkästään 

tekstiä, Tobii I-110 tarjoaa toimivimman ratkaisun. I-110:n 

kanssa kommunikointi onnistuu, satoi tai paistoi.

Tobii I-110 täyttää arjen seikkailujen tarpeet:

• Communicator 5 -ohjelmisto esiasennettuna
• IP54-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus sekä 

Gorilla®-lasinen näyttö
• integroidut ulospäin suunnatut kaiuttimet
• yli kymmenen tunnin akunkesto
• kattava käyttäjätuki sekä kahden vuoden takuu.

Tobii I-110 on käyttövalmis suoraan paketista
I-110 on all-in-one-ratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan. 

Tabletin käyttöönotto on helppoa, sillä se on käyttövalmis 

suoraan paketista.

Tobii I-110                 

Ilmaise itseäsi ja tule kuulluksi 
I-110 tukee ja korvaa puhetta ollen näin oivallinen apuväline 

matkalla itsenäisyyteen ja sujuvaan kommunikointiin. I-110:n 

avulla käyttäjä voi jutella ystäville, solmia uusia ihmissuhteita 

ja ilmaista omaa persoonaansa.

Integroidun, tehokkaan kaiuttimen ja selkeän puheen ansios-

ta I-110 toimii loistavasti kaikissa arkisissa ääniympäristöissä.

Tarpeisiisi mukautuva ratkaisu
Tobii I-110 on helppokäyttöinen, ergonominen ja kestävä 

tabletti. Se kulkee mukana ja sopeutuu erilaisiin käyttötar-

peisiin. I-110 ei ole pelkästään puhelaite, vaan sillä voi myös 

käyttää sosiaalista mediaa, sähköpostia, pikaviestimiä ja teks-

tiviestejä. Lisäksi I-110:ssä on neljä infrapunalähetintä, joten 

se toimii erinomaisesti ympäristönhallinnan apuvälineenä.

Lisävarusteet
I-110:ssä on tukijalka pöydällä käyttämistä varten, minkä li-

säksi saatavilla on suojakotelo olkahihnalla ja kantokahvalla.  

Erillisinä lisävarusteina on mahdollista hankkia suojakotelo, 

jossa on paikka reikälevylle, sekä reikälevyjä, jotka tekevät 

I-110:n käytöstä entistäkin sujuvampaa. Saatavilla on myös 

pidike päähiirelle.

Käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro

Mitat 25,7 x 18,5 x 3,5 cm

Kamerat etu 8 Mpx, taka 2 Mpx

Akku 4090 mAh

Tuotekoodi 113410
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Yetitablet on Suomessa kehitetty, maailman ensimmäinen 

täysverinen huippulaatuinen Android-jättitabletti. Yetitablet 

yhdistää erinomaisen käyttökokemuksen, laajan sisältövali-

koiman, helposti muokattavan ulkonäön ja kustannustehok-

kaan ratkaisun. Monipuolisuutensa ansiosta se toimii sekä 

viihdekäytössä, kuntoutuksessa ja viestinnän apuvälineenä 

että tehokkaana kokoustyökaluna.

Yetitablet on helppokäyttöinen ja intuitiivinen: tabletteihin ja 

älypuhelimiin tottuneet osaavat käyttää laitetta välittömästi, 

mutta vaikka kosketusnäyttö ei olisi entuudestaan tuttu, käyt-

tö on helppo oppia. Ison näyttönsä ansiosta Yetitablet sopii 

usealle yhtäaikaisesti sekä seinä- että pöytämallisena.

Vakiokoko on 55” ja saatavana myös muita kokoja (27”–98”). 

Seinäkiinnike sisältyy toimitukseen. Lisävarusteena on saata-

vana lattiateline ja myös vaakatasoon pöydäksi kääntyvä malli.

Yetitablet Care                

• Sisällä Android ja miljoonat ladattavat Google Play -kaupan 

sovellukset

• Laulu-/karaoke-tuokiot esimerkiksi YouTuben tai Spotifyn 

kautta

• Rauhoittavat aistivideot ja musiikkiterapia

• Ohjelmia upealla kuvanlaadulla, myös TV-virittimellä

• Suoratoistopalvelut, mm. YLE Areena, Netflix, HBO, e-kir-

jat/lehdet, radiokanavat

• Pelaaminen: pasianssi, palapelit, muistipelit, jne.

• Skype-videopuhelut jättitabletilta tuovat läheiset näytölle 

aidon kokoisina

• Laadukkaat materiaalit, jopa iskunkestävä turvalasi

• Laitoskäyttöön tarvittaessa myös vesitiivis versio

• Laadukas 4k-kuva ja 8-ydinprosessori

• 10–36 kosketuspisteellä laitteen käyttö onnistuu, vaikka 

henkilöllä olisi hienomotorisia haasteita

• Jatkuvaa kehitystä! Laitteen valmistaja tekee yhteistyötä 

useiden kuntoutussovellusten kehittäjien kanssa

• Vahva tuki käyttöönotolle, tarvittaessa myös sovelluksille

• Yetitablet muuttuu hetkessä innostavasta apuvälineestä 

huippulaatuiseksi kokouslaitteeksi

Kuvapinnan koko 55” (27”–98”)

Näytön tarkkuus 3840x2160

Käyttöjärjestelmä Android

Koko 1285 x 76 x 70 mm

Paino n. 35 kg

Tuotekoodi YETIC
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Pienikokoinen LightWriter SL40 on puhesynteesiä hyödyntä-

vä puhelaite henkilölle, joka ei pysty tuottamaan puhetta itse. 

LightWriterin avulla kommunikoit tehokkaasti kasvotusten ja 

lähetät tekstiviestejä niin kotona kuin matkoilla. Näyttö on 

selkeä myös päivänvalossa.

Kotelossa on pyöristetyt kulmat ja iskunvaimennus, joka kes-

tää normaalit pienet kolhut. Selkeän asennusvalikon kautta 

voidaan helposti hallita kaikkia laitteen ominaisuuksia, kuten 

äänenvoimakkuutta ja -nopeutta, puhelinmuistiota ja kalen-

teria.

Lightwriter SL40:ssä on GSM-ominaisuus tekstiviestien lähe-

tystä ja vastaanottoa varten sekä oppiva ympäristönhallinnan 

ohjain. Vakiona laitteeseen kuuluu kolme eri näppäimistön 

reikälevyä sekä kantolaukku.

LightWriteriä voi käyttää suoraan käyttölaukussa, joka on tilattavissa 

lisävarusteena

Malli Lightwriter SL40 LightWriter SL40 

Connect

Puhe Acapela HQ

Koko 240 x 140 x 55 mm

Paino 870 g

Tuotekoodi 101301 101401Runsaasti kommunikaatiota nopeuttavia
ominaisuuksia
• Lähikommunikaatio huippulaatuisella puhesynteesillä

• Nauhoitetut viestit

• Etäkommunikaatio tekstiviestein (lähetys ja vastaanotto)

• Yhteystietojen tallennus puhelinluetteloon

• Oppiva ympäristönhallinnan ohjain

• Oppiva ennustussanasto

• Ajanhallinta kalenterilla, sisältää puhuvat muistutukset

• Fonttikoon muuttaminen

• Yhdistäminen PC-koneeseen

SL40 Connect on Lightwriterin uusin malli, joka sisältää 

samat ominaisuudet ja varusteet kuin edeltäjänsä, mutta 

tehostaa sekä kasvotusten tapahtuvaa viestintää että etä-

kommunikaatiota entisestään. SL40 Connect toimii matka-

puhelimena: puhesyntetisaattorilla voidaan soittaa puheluja 

ja SMS-tekstiviestitoiminnon avulla voidaan lähettää teksti-

viestejä. Laitteeseen on mahdollista äänittää muun muassa 

valmis tervehdysviesti, joka toistetaan heti puhelun aluksi.

LightWriter SL40          LightWriter SL40 Connect         

LightWriteriin voi tilata käyttöä helpottavan hihnasetin
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GoTalk-laitteiden viestikapasiteetti on laitteesta riippuen 

1–160 viestiä. Nauhoitusaika puolestaan vaihtelee neljästä 

minuutista (GoTalk 4+) 27 minuuttiin (GoTalk 32+ ja Express 

32). Lisäksi GoTalkin malleissa 4, 9, 20 ja 32+ on tilaa kahdel-

le tai useammalle perusviestille, jotka pysyvät samana kaikilla 

tasoilla ja joita voidaan käyttää muiden viestien yhteydessä, 

kuten ”Hei! Mitä kuuluu?”.

Malli Tuotekoodi Viestit Nauhoitusaika Painikkeet Lisäpainikkeet

GoTalk 4+ GT-04W 20 yht. 4,25 min 4 2

GoTalk 9+ GT-09W 45 yht. 8,25 min 9 3

GoTalk 20+ GT-20W 100 yht. 15 min 20 5

GoTalk 32+ GT-032W 160 yht. 19,5 min 32 3

GoTalk Express 32 GT-E32W 160 8 sek /viesti 32 -

GoTalk Pocket GT-PO6W 30 10 sek/viesti, 

yht. 5 min

6 -

GoTalk Express 32 -laitteella 
voidaan linkittää yhteensä 
kahdeksan viestiä yhteen, 
mikä mahdollistaa moni-
puolisempien lauseiden 
rakentamisen. Lisäksi jokai-
seen painikkeeseen saa 1,5 
sekunnin äänivihjeen.

GoTalk-puhelaitteet         

GoTalkit ovat helppokäyttöisiä, kevyitä ja kestäviä peruspuhe-

laitteita, joissa on

• hyvä äänenlaatu

• säädettävä äänenvoimakkuus

• helppo nauhoitustoiminto

• nopea tason poisto

• lokero lomakkeille

• nauhoituksen lukitustoiminto

• tason lukitustoiminto

• kantokahva (ei pienemmissä malleissa).

GoTalk 4+, 9+ ja 20+ kul-
kevat kantokahvan ansiosta 
helposti käyttäjän mukana. 
Laiteissa on tilaa 2–5 perus-
viestille, jotka pysyvät sama-
na tasosta riippumatta.

GoTalk Pocket sopii muotoi-
lunsa ansiosta erityisen hyvin 
pidettäväksi kädessä. Pieni 
laite kulkee helposti mukana 
myös taskussa tai käsilaukus-
sa.

GoTalk 32+ on laadu-
kas ja kestävä puhelaite, 
jossa on tilaa yhteensä 
160 viestille. Laitteessa 
on käytössä viisi tasoa, ja 
yhdelle tasolle mahtuu 
32 viestiä. Lisäksi tilaa on 
kolmelle perusviestille. 
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MegaBee           

QuickTalkerit ovat Ablenetin helppokäyttöisiä, mukana kulje-

tettavia puhelaiteita. Laitteet ovat tyylikkäitä ja kuitenkin riit-

tävän kestäviä jokapäiväiseen käyttöön.

Kussakin QuickTalkerissa on viisi tasoa, kolme perusviestiä ja 

tilaa laitteesta riippuen 4, 9 tai 20 viestille. QuickTalkerissa on 

myös tasku lomakkeille.

SuperTalker on puhelaite, jossa voidaan käyttää yhden, 

kahden, neljän tai kahdeksan viestin lomakkeita.

• 16 min äänitysaika voidaan jakaa kahdeksalle tasolle ja 

lomakkeelle.

• Jokainen viesti voidaan valita myös ulkoisella painikkeella.

• Yhdellä painikkeella voidaan valita viestit järjestyksessä.

MegaBee on sähköisesti tehostettu, helppokäyttöinen ja 

nopeasti käyttöönotettava kommunikaation apuväline, joka 

mahdollistaa spontaanin vuorovaikutuksen hoitajan kanssa 

parantaen käyttäjän elämänlaatua.

MegaBee on turvallinen apuväline, joka toimii myös täyden-

tävänä ratkaisuna muiden kommunikaatiovälineiden ohessa. 

Se toimii kalibroimatta ilman, että pään tai MegaBeen liikkeet 

häiritsevät toimintaa. Käytön oppii minuuteissa hyvin vähäi-

sellä ohjauksella. Kirjainten valintaan käytetään silmien liikkei-

tä. Teksti tulee näkyviin näytölle.

Tuotekoodi PP-369-008

Malli QT 7 QT 12 QT 23

Perusviestejä 3 3 3

Viestien määrä 5 x 4 5 x 9 5 x 20

Tasot 5 5 5

Nauhoitusaika 6 min 12 min 18 min

Tuotekoodi 10003501 10003502 10003503

Muisti 16 minuuttia, 8 tasoa

Valinta kosketus ja suoravalinta painikkeella

Tuotekoodi 10002800

QuickTalker         

SuperTalker          Amdi Partner/Plus Four        

AMDin Partner/Plus Four on neljän viestin kommunikaatio-

laite, jossa on

• kaksi tasoa, 4 viestiä / taso, yhteensä 8 viestiä

• kuvan koko noin 7 cm

• roisketiivis kosketuspaneeli

• painikeliitännät.

Muisti 4 viestiä/taso, kaksi tasoa

Nauhoitusaika 8 sek/viesti

Tuotekoodi PPLUS-4
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Logan ProxTalker on nauhoittava kommunikaatiolaite, jossa 

nauhoitukset tallennetaan RFID-korttiin. Käyttäjä voi vaihtaa 

kortteja ja niiden järjestystä alustassa tai puhuttaa kiinnitetyt 

kortit haluamassaan järjestyksessä. Tukeva rakenne kestää jo-

kapäiväistä käyttöä. Kortit pysyvät tallessa suojalaukussa.

ProxTalker soveltuu mm. yksilön kielellisen kehityksen edistä-

miseen, päiväkalenteriksi ja Braille-merkkien opiskeluun.

BIG- ja LITTLEmackissä on kahden minuutin nauhoitusaika 

yhdelle viestille. Toimitukseen kuuluu neljä eriväristä päällistä 

sekä läpinäkyvä kuori. Molemmissa on myös liitäntä painik-

keelle ja ulkoisen laitteen ohjaukseen, esimerkiksi lelulle.

iTalk2:ssa on neljän minuutin nauhoitusaika kolmella eri ta-

solla. Laitteessa on esiin vedettävä tausta symbolille ja liitän-

nät ulkoisille painikkeille tai ohjattaville laitteille.

Step-by-Stepissä on kahden minuutin nauhoitusaika, jo-

hon voidaan nauhoittaa viestejä peräkkäin. Sarja etenee ja 

seuraava viesti kuullaan aina painiketta painettaessa. Pikku 

Step-by-Stepistä on myös kolmitasoinen versio, jossa on yh-

teensä neljän minuutin nauhoitusaika. Toimitukseen kuuluu 

neljä eriväristä päällistä sekä läpinäkyvä kuori.

Tallennuskapasiteetti 1000 min/30000, vakio n. 100 korttia

Toiminta-aika yli 6 kk

Tuotekoodi LPT1-BL-B-ST

Malli BIGmack LITTLEmack

Painikkeen halkaisija 12 cm 6 cm

Tuotekoodi 10002100 10002400

Painikkeen halkaisija 6,4 cm

Muisti 4 min

Äänentoisto sisäinen kaiutin ja mikrofoni

Tuotekoodi 10003300

Logan ProxTalker        

BIG- ja LITTLEmackit        

iTalk2          

Step-by-Step          

Malli Pikku Step-by-Step Iso Step-by-Step

Painikkeen halkaisija 6 cm 12 cm

Tuotekoodi, perusmalli 10002500 10002200

Tuotekoodi, tasoilla 10002600 10002300
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Kerro kuvin 3         

Uusi, entistä helppokäyttöisempi Kerro kuvin 3!

Kerro kuvin 3 on helppokäyttöinen julkaisuohjelma, jolla voi-

daan kirjoittaa kuvitettua tekstiä. Se on erinomainen työka-

lu henkilöille, jotka laativat esteetöntä materiaalia kouluihin, 

työpaikoille, yhteisöille tai kotiin.

Uudistettu ohjelma on entistä yksinkertaisempi ja nopeampi 

käyttää, mikä säästää arvokasta valmisteluaikaasi. Voit hyö-

dyntää ohjelman laajaa kuva- ja symbolitarjontaa, joka on ke-

hitetty kommunikaation tukemiseen ja tiedonsaantiin. Kuvien 

ja symbolien suunnittelussa on huomioitu kouluaineet. Voit 

myös käyttää kuvia suoraan netistä tai omalta koneeltasi.

• Yhteensopiva Windows 10, 8, 7, Vista ja XP -käyttöjärjestel-
mien kanssa

• Sisältää kaikki tutut Kerro kuvin -ohjelman toiminnot, joita 
on entistä helpompi käyttää

• Aito julkaisuohjelma värillisin WLS-symbolein, kuvin ja 
tekstein

• Yli 15 000 WLS-kuvasymbolia
• Yli 4000 piirroskuvaa 
• Yli 140 mallia 
• Luo helposti päiväohjelmat, kirjat, lomakkeet, tarinat, 

kuvakortit ym.
• Tarinaa voit elävöittää esimerkiksi käyttämällä puhekuplia

Kommunikaation apuohjelmat
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Lisenssi Koodi

Kerro kuvin yhdelle koneelle WKK1

Kerro kuvin viidelle koneelle WKK5

Kerro kuvin verkkolisenssi 10 koneelle WKK10

SymWriter ja Kerro kuvin yhdelle koneelle 

yhteishintaan
WSWKK

Tarpeesi mukaista materiaalia helposti
Kerro kuvin 3 -julkaisuohjelman työkaluilla on entistä hel-

pompaa luoda erinäköisiä malleja monenlaisiin tarpeisiin. 

Uudistuneilla tyyli- ja sommittelutoiminnoilla lopputulos on 

silmää miellyttävä ja ammattimainen.

Materiaaleja on helppo luoda yli 140 mallin pohjalle. Malli-

en avulla luot helposti esimerkiksi kirjoja, sanastoja, päivä-

ohjelmia, kuvakortteja, pelejä, lomakkeita, tarinoita ja paljon 

muuta. Muokkaa materiaaleja toiveittesi mukaan esimerkiksi 

korvaamalla symboli sanalla, muuttamalla värejä, kuten hah-

mojen ihonväriä tai lisäämällä joukkoon ottamasi valokuva tai 

joku yli 4000 valmiista piirroskuvasta – mitä ikinä haluatkaan 

luodaksesi persoonallista ja tarkoituksenmukaista materiaalia.

• Luo materiaalia yli 140 mallin pohjalta
• Lisää taulukoita, kehyksiä, viivoja, kuvia ja puhekuplia
• Käytä uudistuneita, tehokkaita editointityökaluja
• Luo yksityiskohtaisia materiaaleja tasaus-, jako- ja leikka-

ustyökaluilla
• Lisää, poista, kopioi ja järjestä sivuja
• Tallenna värejä omaan väripalettiisi ja tallenna malli tai tyyli 

uudelleenkäyttöä varten

Harjoitukset
Kerro kuvin -ohjelmalla pystyt tekemään kätevästi kuvitetun 

harjoitusvihkon esimerkiksi lukumäärien, alkeismatematiikan 

tai verbien harjoittelua varten. Ohjelman mukana toimitetaan 

kattavat ohjeet harjoitusten luomiseksi. Oikolukutoiminto tu-

kee oikeinkirjoituksen oppimista.

Keskustelutilanteet
Puhekuplien ansiosta ohjelmalla voidaan luoda vaikkapa 

sarjakuvan kaltaisia tarinoita jokapäiväisistä asioista. Taustaa 

vaihtamalla keskustelutilanteita voidaan siirtää eri ympäristöi-

hin. Voit myös muokata sanastosta näköisesi muuttamalla ja 

yhdistämällä symboleita.

Luku- ja päiväjärjestykset
Ruudukoiden luominen on nyt entistäkin helpompaa ja no-

peampaa.  Ruudukoiden avulla Kerro kuvin 3 -ohjelmaa voi-

daan käyttää esim. päiväjärjestyksen tai lukujärjestyksen luo-

miseen. 

Ruudukoiden avulla voidaan luoda esimerkiksi lukujärjestyksiä

Kerro Kuvin -ohjelmassa on erilaisia valmiita aktiviteetteja ja pelejä
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Luo, tallenna ja käytä kuvamateriaalia netissä!

Widgit Online on täysin uudenlainen, internet-selaimella 

käytettävä sovellus kuvamateriaalin luomiseen. Voit tehdä 

kaikkea, mitä tekisit perinteisellä kuvaohjelmalla, sekä paljon 

muuta. Widgit Onlinella luot kätevästi esimerkiksi ruudukot, 

päiväjärjestykset, kuvakortit ja sosiaaliset tarinat.

Koska sovellusta käytetään selaimella, se on alustariippuma-

ton ja tiedostojen muokkaus onnistuu niin Windows- kuin 

Mac-ympäristöissä. Valmiita tiedostoja voi tarkastella ja käyt-

tää Androideissa ja iPadeissa.

Ryhmätilin avulla voit jakaa luomaasi sisältöä perheen, kolle-

goiden tai vaikka luokkakavereiden kanssa.

Helppokäyttöiset pohjat
Valitsemalla jonkun yli sadasta valmiista pohjasta voit ryhtyä 

luomaan kuvakortteja tai kommunikaatioruudukoita saman 

tien. Valmiista pohjista löytyy ruudukoita, sanalistoja, lukujär-

jestyspohjia, pelipohjia ja paljon muuta.

Kuvakirjoitus
Kuvakirjoituksen avulla voit luoda sosiaalisia tarinoita, toimin-

taohjeita, reseptejä, kirjoja tai mitä vain haluat!

Tuotekoodi WOL

Widgit Online                

Jaa
Ryhmätilin avulla voit jakaa materiaalia kollegoiden tai luok-

kakavereiden kanssa ja määrittää, kuka pääsee käyttämään 

tekemääsi aineistoa.

Kuuntele
Widgit Onlinessa voit kuunnella kirjoittamasi tekstin korkea-

laatuisella puhesynteesillä.

Widgit-kuvasymbolit
Widgit Onlinella pääset käyttämään yli 15 000 Widgit-symbo-

lia ja saat käyttöösi automaattiset symbolipäivitykset.

Lisäominaisuudet: Kielipaketti
Kielipaketin avulla käännät minkä tahansa kuvitetun sisällön 

toiselle kielelle. Kielipaketti käyttää kääntämiseen Google 

Translate -käännösohjelmaa, joten käytettävissäsi on lukuisia 

kieliä.

Widgit Onlinella luotua kuvamateriaalia voi käyttää millä ta-

hansa tietokoneella tai tabletilla!
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Widgit Go!           

Käyttö iPad ja iPhone

Widgit-kuvien määrä yli 12 000 kpl

Tuotekoodi WGO

SymWriter          

Lisenssi Tuotekoodi

SymWriter yhdelle koneelle WSW1

SymWriter verkkolisenssi 10 koneelle WSW10

SymWriter ja Kerro kuvin yhdelle koneelle 

yhteishintaan
WSW-KK

SymWriter on kuvakirjoitusohjelma, jonka avulla luot helpos-

ti kuvitettuja toimintaohjeita, päiväjärjestyksiä ja sosiaalisia 

tarinoita. SymWriter on ensimmäinen ohjelma, joka käyttää 

älykkään kuvituksen teknologiaa. Se kuvittaa luonnollista, kir-

joitettua kieltä, eli tunnistaa sanan perusmuodon ja siitä joh-

detut taivutus- ja sijamuodot. Älykäs kuvitus yhdessä laajan 

kuvapankin kanssa tekee ohjelmasta parhaan työkalun suo-

menkielisen tekstin kuvittamiseen. SymWriter on erinomai-

nen työkalu kommunikoinnin ammattilaisille, joiden tarvitsee 

luoda kuvitettua sisältöä ”lennosta”.

Kuvitettuja tiedostoja voidaan luoda käyttäen pelkkiä kuvas-

ymboleita tai tekstiä sekä symboleita yhdessä. Lomakkeiden 

ulkoasua voidaan muokata vapaasti käyttäen eri kirjasimia, 

värejä, muotoja ja taustoja. SymWriteriin sisältyy yli 15 000 

Widgit-kuvasymbolia. Mukana toimitetaan Bitlips-puhesyn-

teesi (s. 23). 

Käyttöliittymä muistuttaa tavallista tekstinkäsittelyohjelmaa. 

Sillä voit hallita sekä symboleita ja fontteja että kappaleiden 

asettelua. Huomaathan, että mikäli haluat luoda ruudukoita 

tai esimerkiksi lukujärjestyksiä, niiden luominen onnistuu par-

haiten Kerro kuvin -ohjelmalla (s. 18).

• Kuvin tuettu kirjoittaminen
• Yli 15 000 värillistä Widgit-kuvasymbolia
• Kirjoitettaessa ohjelma kuvittaa tekstin sekä toistaa kirjoi-

tetun tekstin
• Kirjoitetun tekstin voi koska tahansa uunnella uudestaan, 

jolloin teksti korostetaan puheen etenemisen tahdissa
• SymWriteriin voidaan liittää tekstiä myös muista lähteistä 

(esim. Word-tiedosto tai internet-sivusto), jolloin ohjelma 
kuvittaa tekstin

Widgit Go! on tablet-tietokoneeseen asennettava kommuni-

kaation apuohjelmisto, joka lisää käyttäjän omatoimisuutta ja 

itsenäistä suoriutumista.

Widgit Go! -ohjelmistolla voidaan luoda valmiita toimintatau-

luja tai ohjeistuksia tai sitä voidaan käyttää yksinkertaisten ku-

vitettujen tiedostojen luomiseen. Tiedostot voidaan muuntaa 

PDF-muotoon tai niitä voidaan lähettää sähköpostitse. Oh-

jelmaan kuuluu 12 valmista taulua, ja käyttäjä voi itse helposti 

luoda uusi tauluja omien tarpeidensa mukaan. Haltijan sivuilta 

voit ladata myös useita valmiita Widgit Go -taulustoja ilmai-

seksi.

Meiltä saat kokonaisratkaisun: kun tilaat Widgit Go! -tuotepa-

ketin, toimitukseen sisältyy tablet-tietokoneen ja ohjelmiston 

lisäksi puhesynteesi ja suojakotelo. Pyydä tarjous!
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Boardmaker® v.6 on opettajien, puheterapeuttien ja vam-

maistyön ammattilaisten suosima, helppokäyttöinen PCS- 

kuvaohjelma kommunikaatioruudukoiden tekemiseen. 

Boardmaker on symbolikartan ja piirto-ohjelman yhdistelmä, 

jonka avulla voidaan luoda uudenlaisia ja mukauttaa olemas-

sa olevia oppimateriaaleja ja harjoituksia vastaamaan eri-

tyisoppilaiden tarpeita.

Laadi jokaisen oppimista tukevaa materiaalia 
• Laadi viestintätauluja, lukujärjestyksiä ja muita opetuskäyt-

töön tulostettavia materiaaleja

• Hyödynnä monipuolisesti symboleita, eri aihepiirejä, värejä, 

kieliä ja paljon muuta

• Voit hyödyntää omaa, olemassa olevaa materiaaliasi

• Ohjelma on täysin suomenkielinen

• Kuva-aineisto noin 40 kielellä

• Mukana toimitetaan lisäkuvasto, jossa on yhteensä yli 

11 000 kuvaa

• Toimitetaan USB-tikulla, josta se on helppo asentaa

• PC- tai Mac-versio

Käyttöjärjestelmä Windows 2000 tai uudempi Mac OS X 

10.4.11 tai uudempi 

Tuotekoodi 12005224

Lisäosat
Boardmaker Thinline -lisäkuvasto sisältää yli 2500 PCS 

ThinLine -kuvaa lukuisilta eri aihealueilta.

Tuotekoodi: 12003829

Boardmaker-taustakuvat sisältää hieman yli 100 valmista 

taustakuvaa erilaisista sosiaalisista tilanteista ja ympäristöistä, 

jotka voidaan itse kuvittaa halutulla tavalla.

Tuotekoodi: 12003717

Boardmaker USB              

Boardmaker on tilattavissa varustettuna Speaking Dynamical-

ly Pro -lisäosalla, joka on erinomainen puhekommunikoinnin 

apuohjelma. Sitä voidaan käyttää kommunikointiin, sanakir-

joitukseen ja askeltaen kirjoittamiseen virtuaalisella ruutu-

näppäimistöllä. Sen avulla voidaan kehittää vuorovaikutusta 

ja kielellisiä taitoja sekä rohkaista lukemaan ja kirjoittamaan.

Ominaisuudet
• Voidaan käyttää sekä puhesynteesiä että nauhoitettua 

puhetta

• Voidaan liittää esimerkiksi Bitlips-puhesynteesi

• Kirjoituskommunikointiin voidaan laatia yksilöllinen vir-

tuaalinäppäimistö, jossa tukena on muun muassa sana-

ennustus ja lyhennesanasto-ominaisuus kirjoittamista 

nopeuttamaan

• Toimitetaan USB-tikulla, josta se on helppo asentaa

• PC- tai Mac-versio

Boardmaker & Speaking Dynamically Pro           

Käyttöjärjestelmä Windows XP, 7 ja 8 (32 ja 64 bit) 

Mac OS x10 

Tuotekoodi 12005234
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Tobii Dynavox Communicator 5 on uusi, tehokas kommu-

nikaation apuohjelma. Communicator 5 muuntaa tekstin 

ja symbolit selkeäksi puheeksi ja tarjoaa helppokäyttöiset 

työkalut tietokoneen ja sähköpostin käyttöön, tekstiviestien 

kirjoittamiseen, puheluihin, ympäristönhallintaan ja moneen 

muuhun toimintaan.

Voit muokata sisältöä toiveidesi mukaan helpoilla muokkaus-

työkaluilla. Tekstin ja symboleiden lisäksi voit kommunikoida 

kasvotusten käyttäen korkealaatuista puhesynteesiä.

Nykyaikaisella käyttöliittymällä, parannetulla työnkululla sekä 

älykkäillä toiminnoilla voit pitää kielen ajan tasalla ja kom-

munikoida tehokkaammin kuin koskaan. Myös omaishoitajat 

voivat ylläpitää laitetta helposti.

Ohjelmisto on suunniteltu Tobii Dynavox I-12+- ja I-15+-lait-

teille (s. 27).

Käyttöjärjestelmä Windows 7 tai uudempi

Tuotekoodi 410233

Communicator 5                

Bitlips-puhesynteesi        SnapScene          

Bitlips 1.1.3 on suomalainen, laadukas puhesynteesi, jota voi-

daan käyttää muun muassa lukemisen ja kirjoittamisen apuna.

• Näytöllä oleva teksti muuttuu synteesin avulla puheeksi

• Teksti voidaan lukea kommunikaatio-ohjelmista tai vaikka 

MS Wordistä

• SAPI 5 -yhteensopiva

• Kehitetty Suomessa – suomenkieliset ja suomenruotsalai-

set äänet

Käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

Tuotekoodi bitlips

Esimerkkejä Communicator 5:n ominaisuuksista
• Nopeampaa kirjoitusta katseohjauksen käyttäjille

• Huippuluokkainen näytön näppäimistö

• Painikkeet ovat muokattavissa

• Tilapalkista näkee helposti laitteen tärkeimmät tiedot

• Pikavalikko käytetyimmille toiminnoille

• Moderni ulkoasu

• Aloitusoppaan ansiosta käyttöönotto on helppoa

• Paranneltu sähköpostin käyttöönotto ja käytettävyys

• Valmiina laaja valikoima sovelluksia ja sivuasetuksia

• Verkossa paljon ilmaista sisältö, kuten käyttöoppaita, käyt-

täjien sivuasetuksia, videoita ja paljon muuta

SnapScene on ohjelma kommunikaation ja kielen opetteluun. 

Se on suunniteltu tukemaan pienten lasten ensimmäisiä as-

keleita kohti kommunikaatiota. Käyttö on helppoa: ota valo-

kuva ja nauhoita ääni. SnapScene on tarkoitettu lapsille, jotka

• eivät puhu
• oppivat puhetta hitaasti
• puhuvat, mutta heillä on haasteita ymmärtää puhetta
• ovat altistuneita kommunikaation haasteiden riskiin.

Käyttöjärjestelmä Windows 7 tai uudempi

Tuotekoodi 410240
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TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖN APUVÄLINEET
0 3

Työskentele, pidä yhteyttä läheisiin, pelaa… 
Fyysiset rajoitukset eivät ole este 

moni puoliselle tietotekniikan käytölle.

Mikäli tietokoneen käyttö on hankalaa perintei-
sellä hiirellä ja näppäimistöllä, käytön avuksi on 
saatavilla laaja valikoima erilaisia apuvälineitä. 
Kun tietokonetta on mahdollista käyttää itsenäi-
sesti, pystyy henkilö omatoimisesti huolehtimaan 
arkisista velvollisuuksista, kuten asiakirjojen luomi-
sesta, pankkiasioiden hoitamisesta ja työnteosta 
– mutta myös viihteestä ja sosiaalisista suhteista. 

Tietokoneen käytön apuvälineet mahdollistavat 
rikkaamman, osallistuvan ja itsenäisen elämän.

Vaihtoehtoja perinteiselle hiirelle ovat erilaiset 
joystickit ja pallohiiret sekä katseohjaus, jossa käsiä 
ei tarvitse käyttää lainkaan. Kirjoittamista puoles-
taan helpottavat erityistarpeisiin suunnitellu näp-
päimistöt ja osumistarkkuutta lisäävät reikälevyt.
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PCEye Plus -katseohjain       

Tobii PCEye Plus on tehokas ja ergonominen tekninen apu-

väline tietokoneen käyttöön, niin töihin kuin vapaa-ajan viih-

teeseen. Sen lukuisten ominaisuuksien ansiosta voidaan luo-

da oma, juuri itselle parhaiten sopiva ja tehokkain tapa käyttää 

tietokonetta.

Laitteen havaitsemisalue on yksi markkinoiden suurimmista, 

minkä ansiosta käyttäjä voi liikuttaa päätään, istua tai maa-

ta tarkkuuden kärsimättä. Yhdessä Windows Controlin zoo-

maus-toiminnon avulla katse osuu pienimpiinkin kohteisiin 

lähes pikselin tarkkuudella.

Laitteen koko 322 × 22 × 18 mm

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus Windows 7, 8.1, 10

Tuotekoodi 111083

Katseohjaus

Ominaisuudet:

• laaja havaitsemisalue

• ohi näytön ohjautuvan katseen tunnistus

• laadukas mikrofoni

• sisäänrakennettu kytkinsovitin 3,5 mm liittimellä yhdelle tai 

kahdelle kytkimelle

• EyeR-USB-ympäristönhallinnan lähetin taipuisalla kaulalla.

EyeR- ympäristönhallinnan lähetin    

EyeR muuttaa katseohjaimen ympäristönhallintalaitteeksi – 

helposti, ilman rajoituksia. EyeR- ympäristönhallinnan lähetin 

sopii yhteen jokaisen Tobii Dynavoxin katseohjaimen kanssa 

ja se liitetään tietokoneeseen helposti USB-portin kautta.

EyeR mahdollistaa vuorovaikutuksen ympäristön kanssa ja 

sen avulla voidaan hallita esimerkiksi valoja ja elektroniikkaa. 

Taipuisan kaulan ansiosta lähetin kääntyy jopa 360°. Lähetin 

pysyy jämäkästi paikoillaan laitteessa.

Laitteen koko 284 x 9,3 x 23,4 mm

Lähettimen kantama >4 m

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus Windows 7, 8.1, 10

Liitin USB 2.0 tai korkeampi

Tuotekoodi 113235
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Tobii Dynavox PCEye Mini on erityisen pieni katseohjain, 

jonka kompaktia kokoa ei kuitenkaan ole kehitetty tehok-

kuuden kustannuksella. Laite kalibroidaan jokaisen käyttäjän 

silmän liikkeiden mukaisesti. PCEye Minin avulla käyttäjä voi

• surffata internetissä, pelata pelejä ja puhua Skype-puhe-

luita

• työskennellä: luoda laskentataulukoita ja tekstitiedostoja

• hallita ympäristöä ympäristönhallintaohjelmiston kanssa 

käytettynä.

Kaikki katseenohjauksen toiminnot tapahtuvat itse laitteessa, 

joten PCEye Mini ei hidasta tietokonetta. PCEyen käyttöön ei 

siis tarvitse viimeisimpiä koneita ja laite toimii myös kannetta-

vassa tietokoneessa.

EyeMobile Plus mahdollistaa kommunikoinnin ja tietokoneen 

käytön missä vain, milloin vain – täysin ilman käsiä. Sen avul-

la henkilö, jolla on fyysisiä tai kommunikaatiorajoituksia, voi 

käyttää sovelluksia, internetiä, musiikkia, e-kirjoja, sosiaalista 

mediaa ja pelejä. EyeMobile Plus mahdollistaa rikkaamman, 

osallistuvan ja itsenäisen elämän myös kodin ulkopuolella.

Tässä kokonaisvaltaisessa ratkaisussa yhdistyvät

• katseohjaus

• puheentunnistus

• kytkinkäyttö

• IR-toiminnallisuus

• laadukkaat, eteenpäin suunnatut kaiuttimet.

All-in-one-kokonaisuus
EyeMobile Plus toimitetaan tabletin kanssa tai ilman. Table-

tin kanssa toimitettuna koko paketti sisältää kaiken tarvitta-

van: EyeMobile Plussan, Microsoft Surface Pro 4 -tabletin (tai 

uudemman), Windows 10 -käyttöliittymän ja valmiiksi asen-

netun Windows Control -ohjelmiston. Lisäksi suositellaan ti-

lattavaksi Communicator 5 -ohjelmisto (s. 23), jonka avulla 

EyeMobile Plus kehittyy täydelliseksi kommunikaation apuvä-

lineeksi.

EyeMobile Plussan voi tilata myös ilman tablettia. Tämä antaa 

vapauden valita käyttötarpeisiin parhaiten sopivan tabletin.

Laitteen koko 169,5 x 17,8 x 12,4 mm

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus Windows 7, 8.1, 10

Tuotekoodi 111081

Laitteen koko 170 x 200–230 x 45 mm

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus Windows 7, 8.1, 10

Tuotekoodi 113230

EyeMobile Plus -tablettitelakka            

PCEye Mini -katseohjain               
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MyGaze-katseohjain               

Katseohjain binokulaarinen

Laitteen koko 24 x 3 x 3,5 cm

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus Windows XP, 7, 8

Näyttökoon yhteensopivuus 10–22”

Tuotekoodi 7061

MyGaze on edullinen katseohjain monenlaisiin käyttötarkoi-

tuksiin. MyGaze-katseohjain seuraa silmän liikkeitä niin, että 

voit siirtää kohdistinta näytöllä, klikata kuvia ja vetää osoitin-

ta ympäri ruutua. Ohjain on kevyt, pieni ja kannettava, ja sen 

suorituskyky on erinomainen. MyGaze on helppo kiinnittää 

PC:hen, näyttöön tai kannettavaan tietokoneeseen.

Tobii I-12- ja I-15-tietokoneet ovat 12- ja 15-tuumaisella näy-

töllä varustettuja kommunikaatio- ja ympäristönhallintakäyt-

töön tarkoitettuja tietokoneita. Tietokone sopeutuu jokaisen 

käyttäjän tarpeisiin, edistää itsenäistä viestintää ja helpottaa 

arjen haasteita.

I-12:ta ja I-15:tä voidaan ohjata katseohjauksella, kytkinkäy-

töllä tai kosketuksella. Jokapäiväistä käyttöä kestävä laite voi-

daan kiinnittää pyörätuoliin, sänkyyn tai pöytätelineeseen.

Malli I-12 I-15

Näytön resoluutio 1024x768 (XGA)

Katseohjain Tobii IS20 Module

Käyttöjärjestelmä Windows 8,1 & 10

Laitteen koko 30,7 x 27,4 x 10,5 cm 36,9 x 32,6 x 11,2 cm

Tuotekoodi 800406 113162

Tobii I-sarja               

Kommunikointia ilman rajoituksia
Sosiaalisuus ei ole koskaan ollut helpompaa! Molemmissa 

malleissa on sisäänrakennettu katseohjain, kosketusnäyttö 

ja puhesyntetisaattori. Ne on optimoitu CP-vamma-, Rett-, 

ALS-, aivohalvaus- ja afasiapotilaille, jotka ovat riippuvaisia 

puhetta tukevista ja korvaavista viestintäratkaisuista (AAC) tul-

lakseen ymmärretyiksi ja voidakseen elää itsenäisemmin.

• Kommunikoi: Käytä sähköpostia, tekstiviestejä, Skypeä ja 
soita puheluita hyödyntäen edistyksellisintä Bluetooth-tek-
niikkaa.

• Jaa arjen hetkiä: Laadukkailla etu- ja takakameroilla voi 
ottaa kuvia ja ne voi jakaa muiden nähtäviksi.

• Viihdy: Laitteen voidaan surffata internetissä, pelata pelejä 
ja käyttää erilaisia tietokoneen sovelluksia.

• Helpota arkea: Laite on myös ympäristönhallintatyökalu, 
jonka avulla voidaan hallita erilaisia elektronisia laitteita. 
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Malli Tuotekoodi

Cherry, musta cr1001

Cherry, vaaleanharmaa cr1000

Cherry, vaaleanharmaa reikälevyllä cr1005

Clevy           

Clevy-näppäimistö sopii lapsille, jotka eivät fyysisten rajoit-

teiden takia voi käyttää tavallista näppäimistöä. Clevy-näp-

päimistössä on valkoiset kirjaimet värillisellä taustalla. Kon-

sonantit, vokaalit ja muut näppäimet on merkitty eri väreillä.

Näppäimet ovat noin neljä kertaa isommat ja niitä on vä-

hemmän kuin tavallisessa näppäimistössä. Jäljellä ovat vain 

näppäimet, joita tarvitaan kirjoittamiseen ja tietokoneen pe-

ruskäyttämiseen. Laadukas Clevy kestää hyvin lasten käsissä. 

Lisävarusteena on saatavana reikälevy (BC-106).

Käyttöjärjestelmät Windows, 

MAC OS X versiot 10.8 asti

Koko 38 x 18 x 3 cm

Näppäinten koko 2 x 2 cm

Tuotekoodi BC-100-2

VisionBoard                

Käyttöjärjestelmä

Windows 98SE, 2000, 

ME, XP, 7 

MAC OS 10.1.5 alkaen

Koko 48 x 4 x 18 cm

Näppäinten koko 2 x 2 cm

Tuotekoodi vision

Cherry          

Cherry-näppäimistö on 20 % normaalia näppäimistöä pie-

nempi, mutta näppäimet ovat normaalikokoiset. Kompakti 

koko on mahdollistettu tiivistämällä harvinaisemmat toimin-

not kahden näppäinpainalluksen taakse, jolloin tarpeelliset 

toiminnot on saatu mahtumaan pieneen tilaan.

Pienen kokonsa ansiosta Cherryä voi käyttää yhdellä kädellä 

ja sen sijoittaminen käyttäjälle sopivaksi on helppoa. Näppäi-

mistön mitat ovat 28 x 13 cm.

Visionboard on suurilla näppäimillä varustettu tietokoneen 

näppäimistö. Se on tavallisen näppäimistön kokoinen, mutta 

itse näppäimet ovat noin kaksi kertaa suuremmat. Näppäi-

mistössä on mustat merkit valkealla taustalla. 

Näppäimistö sisältää kaikki tavallisen näppäimistön näppäi-

met lukuunottamatta erillisiä numeronäppäimiä. Myös funk-

tionäppäimet ovat mukana. Kahteen USB-porttiin voidaan 

kätevästi liittää esimerkiksi hiiri tai muistitikku.

Vastaava näppäimistö värillisenä on saatavana nimellä Kin-

derboard. Molemmille näppäimistöille on saatavana reikälevy 

(visionr), joka helpottaa motorisissa ongelmissa.

VisionBoard on saatavilla myös iloisen värisenä Kinderboard-mallina

Näppäimistöt
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Expert-pallohiiri         

Expert-pallohiiriohjaimessa on irrotettava rannetuki ja oh-

jainpallon ympäri pyörivä vieritysrengas. Ohjaimessa on neljä 

painiketta. Apuohjelman avulla voidaan muokata hiiriohjai-

men toimintoja, esimerkiksi ohjelmien käynnistys voidaan 

tehdä kertaklikkauksella. Ajuriohjelmaa ei tarvita.

Mitat 8,9 x 24,8 x 24,8 cm

Liitäntä USB, johto 180 cm

Pallon halkaisija 5,5 cm

Tuotekoodi EXMOUSE

Tiny Mouse on kooltaan noin puolet perinteisestä hiiren 

koosta, ja sopii siten erityisesti lasten tai pienikokoisten ai-

kuisten käyttöön.

Tiny Mouse          

Liitäntä USB

Tuotekoodi TMO

Hiiriohjaimet
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HeadMouse Nano               

Koko 53 x 38 x 9,5 mm

Virrankulutus 100 mA

Liitäntä USB, ei vaadi ajuriohjelmaa

Kytkinliitin 3,5 mm, mahdollista liittää yksi 

tai kaksi kytkintä

Tuotekoodi HM-0220

HeadMouse Nano -päähiiri lähettää ja vastaanottaa infra-

punavaloa, jonka avulla se seuraa pienen heijastavan tarran 

liikettä ja siirtää vastaavasti hiirenosoitinta tietokoneen näy-

töllä. Tarra voidaan kiinnittää esimerkiksi silmälasien sankaan, 

otsaan tai vaikkapa otsanauhaan.

Päähiiren pieni koko ja kevyt rakenne mahdollistavat entis-

tä paremman käytettävyyden kannettavien tietokoneiden 

kanssa. Hiiren suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomio-

ta käyttäjälähtöisyyteen ja asentamisen helppouteen. Kaikki 

hiiritoiminnot voidaan toteuttaa ohjelmallisesti tai ulkoisilla 

kytkimillä. Kytkimet voidaan liittää suoraan HeadMouseen 

tai käyttää langatonta Beam-painikesovitinta. Klikkaukset 

voidaan suorittaa langattomasti esimerkiksi pantamallisella 

Sip/Puff-imu/puhalluskytkimellä ja Beam-lähettimellä.

Lisävarusteet
Dragger-hiiriapuohjelma mahdollistaa HeadMou-

sen tai muun hiiriohjaimen käytön ilman painikkeita. 

Koodi: AC-0841-V2

SofType on erityisesti HeadMouselle suunniteltu näyttö-

näppäimistö, joka sisältää myös ohjelmalliset klikkaukset. 

Koodi: AC-0801-5

Beam-painikesovitin, langaton. Koodi: HM-0362-B

PCTrac ja KidTrac               

Tuotetiedot PCTrac KidTrac KidTrac painikeliitännöin

Koko 17,2 x 9,8 x 6,2 cm 17,2 x 9,8 x 6,2 cm 17,2 x 9,8 x 6,2 cm

Liitännät USB ja OS/2 USB ja PS/2 USB ja PS/2

Pallon halkaisija 5,7 cm 5,7 cm 5,7 cm

Tuotekoodi 0582 0581 0583

PCTrac- ja Kidtrac-pallohiiret on muotoiltu ergonomisesti 

hyvin käteen sopiviksi ja pöydällä tukevasti pysyviksi. Hiiren 

näppäinten sijoitus on luonnollinen. Raahaustoiminto voi-

daan tarpeen mukaan lukita, jolloin kohteita voidaan liikuttaa 

ja piirtää ilman samanaikaista näppäinpainallusta.

Monien henkilöiden, joille tavallisen hiiren käyttö on vaikeaa, 

on helppoa käyttää pallohiirtä. Pallohiiri ei karkaa käyttäjän 

käden alta tavallisen hiiren tapaan ja se säästää pöytätilaa.

Saatavana on kolme mallia:

• harmaa PCTrac

• värillinen KidTrac

• KidTrac painikeliitännöin.
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n-ABLER trackball & joystick       

Malli n-ABLER trackball n-ABLER joystick

Koko 23 x 13 x 7 cm

Liitäntä USB, PS/2

Pallon halkaisija 6,3 cm -

Tuotekoodi NABTR NABJ

Kestävävien ja ergonomisesti muotoiltujen n-ABLER-hiirten 

ominaisuudet päihittävät useimmat muut hiiret:

• raahauksen lukitus

• vierityssuunnan lukitus

• tuplaklikkaus yhdellä näppäimellä

• kaikki näppäimet upotettu pinnasta

• halutessa visuaalinen ja äänipalaute

• kytkinliitännät kahdelle kytkimelle

• neliportainen nopeuden säätö.

Hiiren oikea ja vasen klikkaus saadaan ulkoisille kytkimille val-

miin liitännän kautta.

n-ABLER trackball -hiiressä on suuri ja raskas pallo, jonka 

hallinta on helppoa ja tarkkaa.

n-ABLER joystick -hiiren mukana toimitetaan tavallisen nupin 

lisäksi sekä t-kahva että solumuovinen pehmeä pallo.

Optima on yksinkertaisempi pallo-ohjain henkilöille, jotka 

eivät tarvitse kaikkia n-ABLER-hiirten ominaisuuksia. Pallon 

liikettä seurataan optisella anturilla, jolloin sen liike saadaan 

erittäin pehmeäksi ja sulavaksi. Toimintoina ovat klikkaukset 

ja raahauksen lukitus.

Koko 18 x 12 x 6 cm

Liitäntä USB, PS/2

Pallon halkaisija 5,1 cm

Tuotekoodi OPMXT

Optima                

n-ABLER trackball n-ABLER joystick

Quadstick on suulla käytettävä hiiriohjain, jolla voidaan pelata 

uusimpia videopelejä konsoleilla tai tietokoneilla. Saatavilla 

on kolme mallia, jotka vastaavat erilaisten pelaajien erilaisiin 

vaatimuksiin.

Quadstick FPS on monipuolinen ohjain, jossa on joystick, 

neljä imupuhalluskytkintä ja huulten asennon tunnistus. Nii-

hin voidaan yhdistää mikä tahansa peliohjaimen painike tai 

tatti, hiiren liike tai näppäimistön painike. Toiminnot ovat kus-

tomoitavissa ja niitä voi vaihtaa nopeasti pelin lomassa.

Quadstick Singletonissa on joystick ja yksi imupuhalluskytkin. 

Ohjain on edullinen vaihtoehto heille, jotka eivät tarvitse pe-

liohjaimen monipuolisia toimintoja ja käyttävät tietokonetta.

Quadstick Original -mallissa on samat sensorit ja ohjelmis-

tokapasiteetti kuin FPS-mallissa, edulliseen hintaan. Origi-

nal-ohjaimen joystickin liikuttaminen saattaa olla helpompaa 

heille, joiden on hankala liikuttaa FPS:n joystickia.

Quadstick                

Malli Tuotekoodi

Quadstick FPS QSF

Quadstick Singleton QSS

Quadstick Original QSO

FPS

Singleton

Original
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Hiirestä on saatavana myös seuraavat mallit:

• Point-It! pallonupilla

• mini-mallit

• Point-It! Bluetooth.

Pallopäiseen ohjaimeen on saatavana pallon lisäksi useita 

nuppivaihtoehtoja.

Point-It!-hiiren mekaaninen toteutus on samanlainen kuin 

monissa sähköpyörätuoleissa. Hiirenosoittimen liike on hel-

posti hallittavissa ja nopeus voidaan säätää käyttäjälle sopi-

vaksi. Laite voidaan asentaa telineeseen helposti ja tukevasti.

Point-It!-hiirissä on roisketiiviit kotelot. Painikkeissa on suuri 

kosketuspinta-ala ja selkeä symboli.

Malli Point-It! Point-It! mini Point-It! pallonupilla Point-It! mini 

pallonupilla

Point-It! Bluetooth

Liitäntä USB USB USB USB Bluetooth

Tuotekoodi PI1000 PI2002 PI1001 PI2001 PIB

Point-It!                 

BIGtrack-hiirtä on helppo hallita heikommallakin motoriikalla 

ja pienilläkin käsillä. Klikkausnapit on sijoitettu pallon taakse 

vähentämään vahinkoklikkauksia.

Saatavilla myös painikeliitännöillä.

BIGtrack           

MicroTrac-pallohiiressä on erittäin pieni ja herkkä pallo, jota 

voi pyörittää kevyellä kosketuksella. Pienen kokonsa ansiosta 

MicroTrac soveltuu hyvin esimerkiksi kannettaviin tietokonei-

siin. Hiirtä voi käyttää sekä pöytää että kämmentä vasten.

Koko 5 x 7 x 3 cm

Pallon halkaisija 1,9 cm

Liitäntä USB

Tuotekoodi M-MS-MTV

MicroTrac          

Koko 17 x 17 x 9 cm

Pallon halkaisija 7,5 cm

Liitäntä USB, PS/2

Tuotekoodi 0348
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Tämä reilunkokoinen ja tukeva ohjain kestää kovaakin käyt-

töä. Siinä on pyörätuolin joystickiä vastaava joystick ja neljä 

isoa painiketta.

Pienessä ohjaimessa on ainoastaan yksi painike ja kursoria lii-

kutetaan pyörätuolin joystickiä vastaavalla vivulla.

BJOY-käsihiiren avulla tietokonetta voi ohjata aivan pienellä 

sormien liikkeellä, joten se sopii käyttäjille, joiden käsivoimat 

ovat hyvin heikot. Laitteen joystick ja neljä painiketta ovat eri-

tyisen herkät.

Malli analoginen digitaalinen

Mitat 50 x 75 x 17 mm 50 x 75 x 17 mm

Tuotekoodi BJ-884-A BJ-884-C

Iso BJOY -joystick        

Pieni BJOY -joystick        

BJOY-käsihiiri         

BJ-hiiriohjaimet

tietokoneella ilman, että asetuksia tarvitsee säätää 
joka koneelle erikseen.

Haltijan valikoimasta löytyy monenlaisia ohjain-
malleja erilaisille käyttäjille ja erilaisiin tarpeisiin. 
Useimmista BJ-hiiristä löytyy sekä analoginen että 
digitaalinen malli.

BJ Joystickit ovat helppokäyttöisiä hiiriohjaimia, 
jotka voidaan muokata käyttäjän tarpeita vastaa-
vaksi BJOY Configuration Software -muokkaus-
ohjelmalla. Muun muassa hiiren kursorin nopeus, 
hiiren herkkyys ja auditiivinen palaute ovat säädet-
tävissä. Asetukset talletetaan hiiriohjaimeen, joten 
samaa ohjainta voidaan käyttää useammalla eri 

Malli analoginen digitaalinen

Mitat 150 x 210 x 150 mm 150 x 210 x 150 mm

Tuotekoodi BJ-857-A-L BJ-857L

Malli analoginen digitaalinen

Mitat 290 x 220 x 160 mm 290 x 220 x 160 mm

Tuotekoodi BJ-857-A BJ-857
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BJOY Ring -hiiriohjain muuttaa pyörätuolin joystickin silmän-

räpäyksessä tietokoneen hiireksi. Hiiren toiminnot voidaan 

suorittaa ulkoisilla käyttökytkimillä. Ohjain sopii eri paksuisiin 

sähköpyörätuolin ohjaimen varsiin.

Malli BJOY Ring One Size BJOY Ring Langaton

Ohjaus yksi laite neljä laitetta

Liitäntä USB langaton USB

Käyttöjärjestelmä Windows, Mac OS, Linux, Android

Tuotekoodi BJ-885 BJ-889

BJOY Ring           

BJOY-leukaohjain on nimensä mukaisesti leualla ohjattava 

pieni ja erittäin herkkä joystick-hiiri. Laite voidaan koota ja 

ohjelmoida käyttäjälle sopivaksi. Leuka asetetaan antiallergi-

sen ohjaimen päälle ja kursoria liikutetaan leuan liikkeellä.

BJOY-leukaohjain         

BJOY Buttonissa on neljä nuolin merkittyä painiketta hiiren 

liikuttamiseksi sekä neljä painiketta hiiren klikkausten suo-

rittamiseen. Painikehiiri pysyy tukevasti paikallaan liukumat-

toman alustan avulla. Tämän digitaalisen hiiren kursoria voi 

liikuttaa neljään suuntaan.

Mitat 29 x 22 x 16 cm

Painikkeiden läpimitta 35 mm

Liitännät USB, 4 kpl liitännät 3,5 mm 

käyttökytkimille

Tuotekoodi BJ-854

BJOY button         

Mitat 13 x 12 x 5,5 cm

Tuotekoodi BJ-853

BJOY Ring One Size ohjaa yhtä tietokonetta tai Android- 

puhelinta/-tablettia.

BJOY Ring Langattomalla voidaan ohjata neljää hiiriohjatta-

vaa laitetta.
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Apuvälineiden kehitys on tuonut uusia 
mahdollisuuksia näkövammaiselle. Piste-
näytöt ja -tieturit mahdollistavat tekstin 
lukemisen tietokoneelta ja lukutelevisiot 

suurentavat tekstin moninkertaiseksi. 

0 4
NÄÖN APUVÄLINEET
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Vario Ultra on uusi, kannettava 20- tai 40-merkkinen piste-

näyttö ja pistekirjoitusnäppäimistö. Vario Ultrassa on sisäinen 

muisti ja tehokas tekstinkäsittelytoiminto, jolla voidaan muo-

kata doc- ja docx-muotoisia tiedostoja sekä katsella PDF- ja 

Excel-tiedostoja.

Vario Ultralla voit käyttää yhtaikaisesti neljää Bluetoothilla 

liitettyä laitetta, esimerkiksi älypuhelin, tabletti ja tietokone. 

Vaihto laitteiden välillä käy sujuvasti yhdellä näppäimellä.

Malli Vario Ultra 20 Vario Ultra 40

Liitäntä USB, Bluetooth USB, Bluetooth

Mitat 188 x 89 x 20 mm 316 x 89 x 20 mm

Tuotekoodi 106020109 106040116

• Helppokäyttöinen ja luotettava

• 8-pisteinen pistekirjoitus

• 3 funktionäppäintä molemmin puolin näytön sivuilla

• 4 funktionäppäintä ja Navistick näytön alla

• Kursorin reititys Braille-soluissa

• Yhtäaikainen paritus neljään Bluetooth-laitteeseen, lisäksi 

voidaan liittää tietokoneeseen USB:llä

• Laite voidaan vaihtaa lennosta yhdellä näppäinyhdistel-

mällä

• 8–12 tunnin akunkesto käytöstä riippuen

• Ohjelmistopäivitettävyys pitää laitteen aina ajan tasalla

• Yhteensopivuus mm. iPhone, iPad, iOS, Android. Windo-

ws-tietokoneet, Cobra, Jaws

• 16 Gt flash-muisti

• USB & 4 x Bluetooth

Pistenäytöt

BAUM Vario Ultra              
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Pronto! 18 ja 40 ovat taskukokoisia, pistenäytöllisiä apu-

välineitä näkövammaisille. Ne toimivat sekä itsenäisenä 

tietureina että kytkeytyvät iPhoneen ja muihin Bluetooth- 

laitteisiin toimien niiden näyttönä ja näppäimistönä.

Pronto! 18
Pronto! 18:n korkealaatuinen pistenäyttö sekä helppokäyt-

töisyys tekevät siitä korvaamattoman näkövammaisten apu-

välineen jokapäiväiseen käyttöön niin kouluun, kotiin kuin 

työpaikalle. Proton avulla näkövammainen käyttäjä voi kir-

joittaa ja lukea tekstiä, kommunikoida mm. sähköpostin vä-

lityksellä, hallita kalenteritoimintoja jne.

Pronto! 40
Pronto! 40 soveltuu erityisesti vaativiin opiskelu- ja työsken-

telytarpeisiin. Pronto! 40:ssä on vaihdettava Braille- ja Qwer-

ty-näppäimistö.

Malli Pronto! 18 Pronto! 40

Koko 17,4 x 9,2 x 3,2 cm 29,7 x 15,2 x 2,7 cm

Näyttö laadukas pistenäyttö

Akku kiinteä litium-ioniakku, toiminta-aika jopa 25 h

Tuotekoodi PRONTO18 PRONTO40

Pronto!:n ominaisuudet
BAUM Pronto! on kaikkea tätä ja enemmän:

• 8-pisteinen pistekirjoitus, 18-soluinen pistenäyttö

• WLAN ja WPA2

• 32Gb sisäinen muisti

• SDHC-kortti

• luotettava ohjelmisto, josta on apua jokapäiväisessä käy-

tössä

• hyvälaatuinen puhesynteesi

• helppokäyttöinen

• sähköpostin lukeminen ja kirjoittaminen sekä muun kom-

munikaation helppous.

BAUM Pronto! -pistetieturit            

BAUM Vario 340 on laadukas ja yksinkertainen, 40-merkki-

nen Braille-näyttö, joka ei tarvitse ajuriasennusta. USB C -liitin 

voidaan kytkeä kummin päin tahansa, ja se on myös mekaa-

nisesti aiempia liittimiä kestävämpi.

BAUM Vario 340               

Mitat 302 x 21 x 72 cm

Liitäntä USB C, HID

Tuotekoodi VARIO340

Ominaisuudet:

• 40 Braille-merkin näyttö kursorin reitityspainikkein

• kuusi toimintonäppäintä, kolme molemmin puolin näyttöä

• käännettävissä solut yläpuolelle

• yhteensopiva yleisten ruudunlukuohjelmien kanssa

• HID – Human Interface Device -yhteensopiva.
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Mitat taiteltuna 34 x 31 x 5,4 cm

Näyttö 12,5”, 16:9 laajakuva,

LED-taustavalo

Suurennuskerroin 1,8x–30x

Tuotekoodi 106400I03

BAUM VisioBook HD               

• 1,8–30-kertainen suurennos

• Portaaton kontrastin säätö ja kuvanlaadun optimointi

• Kevyt, helppo kantaa mukana

• Nopea ottaa käyttöön ja taittaa kokoon

• Miellyttävän näköinen ja kokoon taitettava, mahtuu pie-

neen tilaan

• Selkeä käyttöliittymä ja painikkeet

• HD-kamera, joka sopii sekä lähi- että kaukoetäisyydeltä 

tarkasteluun

• Akun kesto jopa 5 tuntia

Mitat 375 x 375 x 60 mm

Näyttö 15,6” Full HD (1080p, 60Hz)

Suurennuskerroin 1.8x–40x

Liitännät HDMI ja USB 3.0

Tuotekoodi 106400I04

BAUM VisioDesk HD                

• Kevyt ja pienikokoinen

• Suurentaa kuvan 15,6” HD-näytöllä

• Helppo taittaa kokoon ja siirtää paikasta toiseen

• Oletusnäkymänä värinäyttö

• Kontrastin ja väriyhdistelmien säätö

• Kamera sopii sekä lähi- että kaukoetäisyydeltä tarkasteluun

Lukutelevisiot
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Näyttö 16” laajakuvanäyttö 19” laajakuvanäyttö

Suurennuskerroin 1x–100x 1x–100x

Mitat 38 x 50 x 52 cm 45 x 50 x 52 cm

Paino n. 5,2 kg n. 6,2 kg

Tuotekoodi MEZVA162 MEZVA192

Näyttö 19”

Suurennuskerroin 1.6x–50x

Mitat 45 x 50 x 52 cm

Paino n. 8,2 kg

Tuotekoodi MEZFO192

Reinecer Mezzo Vario        

Mezzo Focus on pienikokoinen, kääntyvällä näytöllä, tyy-

likkäällä ulkoasulla ja HD+-kameralla varustettu lukemisen 

avustamiseen tarkoitettu laite. Mezzo on tarkoitettu niille 

henkilöille, jotka haluavat huippulaatuista kuvaa kompaktissa 

paketissa.

Innovatiivisen valotekniikan avulla Mezzolla voi lukea kiiltävää 

paperia ilman heijastuksia.

Reinecker Mezzo Focus       

Mezzo Vario on taitettava, kääntyvällä näytöllä, tyylikkäällä 

ulkoasulla ja HD+-kameralla varustettu lukemisen avustami-

seen tarkoitettu laite. Mezzo taittuu helposti kuljetettavaan 

muotoon ja kulkee esimerkiksi lentokoneessa käsimatkata-

varana.

Vario-kameran ansiosta kuvanlaatu on uskomattoman hyvä 

ja teksti näkyy huipputerävänä myös minimisuurennoksella. 

Innovatiivisen valotekniikan avulla Mezzolla voi lukea kiiltävää 

paperia ilman heijastuksia. Syvyysterävyys mahdollistaa kol-

miulotteisten kappaleiden, kuten lääkepakkausten tarkaste-

lun kameran alla.
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Reinecker VEO & VEO EDU      

Reinecker VEO on ennennäkemättömän kuvanlaadun tarjo-

ava suurennuslaite. Se on yksilöitävissä kunkin asiakkaan tar-

peisiin. Asiakas voi itse valita minkä kokoisen näytön, millaisen 

kameran ja kumman valittavissa olevista ohjauslaitteista hän 

omaan suurennuslaitteeseensa haluaa.

VEO-suurennuslaitteessa käytetty tekniikka aikaansaa väri-

nättömän, varjottoman ja heijastamattoman suurennoksen, 

myös kiiltäviltä papereilta. Suurennuskerroin on 1x–100x, 

jolloin se näyttää esimerkiksi A4:n luonnollisen kokoisena. 

VEO painaa noin 11 kg.

Saatavilla on myös VEO EDU -malli, joka on varustettu huip-

pulaatuisella Vario Full HD -taulukameralla ja ulkoisten kuva-

lähteiden tuloilla. Näyttö on jaettavissa kahtia.

Valitse Reinecker VEO -laitteeseen haluamasi 
kamera ja näyttö seuraavista:

2 valinnaista Full HD -kameraa
Vario-kamera – suurennos 1x–100x 

Focus-kamera – suurennos 4x–20x (täysvärit), suurennos 

4x–40x (väärävärit)

Kolme näyttövaihtoehtoa
19” Full HD, resoluutio 1366x728 

22” Full HD, resoluutio 1920x1080 

24” Full HD, resoluutio 1920x1080

Mitat
22” näytöllä:  51 x 60,5 x 56 cm

Reinecker MANOtouch        

MANOtouch on taskukokoinen, helppokäyttöinen suuren-

nuslaite. MANOn kuva on äärimmäisen tarkka ja sen suuren-

nuskerroin muuttuu portaattomasti. Käyttöpainikkeiden pai-

naminen antaa tuntopalautteen, ja tarpeettomia toimintoja 

on mahdollista piilottaa.

MANOon voit tallentaa yhdellä painalluksella pienen tekstin 

kuten aikataulut, ilmoitukset ja etiketit, joita et muuten näe.

Mitat 92 x 81 x 21 mm

Näyttö 9 cm TFT

Suurennuskerroin 1x–20x

Paino 200 g

Tuotekoodi MANO
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     ÄÄNENVAHVISTIMET
0 5

Äänenvahvistin sopii henkilöille, joilla on äänen-

käytön vaikeuksia tai sairaudesta johtuva 

heikentynyt äänentuottokyky. Lisäksi se on 

oivallinen apuväline opettajille, puhetyöläisille

ja kaikille, jotka haluavat vahvistaa ääntään.
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Koko 4,5 x 20 x 6,5 cm

Maksimiteho 5 W

Mikrofoni pääpantamikrofoni

Tuotekoodi CV1001

ChatterVox Pro                

ChatterVox Pro -äänenvahvistin tuottaa voimakkaan vahvis-

tuksen ja selkeän äänen. ChatterVox asettuu vyötärölle kuin 

vyölaukku.

Vakiomikrofoni on hyvälaatuinen, niskan takaa kulkeva pan-

tamikrofoni. Toimitukseen sisältyy myös latauslaite ja säily-

tyslaukku. Saatavana on myös taipuisa joutsenkaulamikro-

foni, joka on helppo asettaa niin, ettei se purista käyttäjää, 

sekä suojapäällinen ChatterVoxille. Suojapäällistä (lisävaruste) 

suositellaan etenkin, jos ChatterVoxia käytetään ulkotiloissa.

Koko 8 x 8 x 3 cm

Mikrofoni pääpantamikrofoni

Tuotekoodi CVA

ChatterVox Mini               

ChatterVox Mini on huippusuositun ChatterVox-äänen-

vahvistimen pikkuveli. Pienestä koostaan huolimatta Chatter-

Vox Minin tuottama ääni on erittäin hyvälaatuinen ja selkeä 

suurillakin äänenvoimakkuuksilla.

ChatterVox Mini on tällä hetkellä pienin Haltijan valikoimassa 

oleva äänenvahvistin. Se voidaan ripustaa kaulaan tai kiinnit-

tää vyöhön klipsillä. Toimitus sisältää laadukkaan pääpanta-

mikrofonin, säilytyslaukun ja suojalaukun.

Koko 14 x 14 x 16,5 cm

Äänenpaine 109 dB metrin etäisyydellä

Mikrofoni pääpanta- ja sauvamikrofoni

Tuotekoodi AN-MINIDP

MiniVox                  

MiniVox on erittäin tehokas ja laadukas äänenvahvistin, joka 

kulkee kätevästi mukana sinne, missä sitä ikinä tarvitsetkin. 

Luja polyeteenistä valettu kotelointi kestää kolhut ja tekee 

laitteesta kokoonsa nähden kevyen.
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Koko 85 x 130 x 26 mm

Äänenvoimakkuus 25 dB

Mikrofoni pääpanta- ja sauvamikrofoni

Tuotekoodi Voista

Voista           

Voista on kevyt, kannettava äänenvahvistin, jossa on laadukas 

ja selkeä ääni.

Voistan litiumioniakku kestää yhdellä kolmen tunnin latauk-

sella jopa 30 tunnin käytön. Laitteeseen voidaan yhtäaikai-

sesti liittää esimerkiksi mp3-soitin tai kannettava tietokone 

sekä mikrofoni.

Mitat 85 x 85 x 36 mm

Nimellinen vahvistus ennen kiertoa 18 dB

Mikrofoni kaulan/niskan ympärille 

asetettava

Tuotekoodi KEC2800

Spokeman           

Spokeman on äänenvahvistin kaikkiin kommunikaation apu-

välineisiin sekä puheen vahvistamiseksi. Akuilla toimiva ää-

nenvahvistin voidaan ripustaa kaulaan tai kiinnittää vyöhön. 

Mukana toimitetaan kaulan tai niskan ympärille tuleva mikro-

foni puheen voimistamiseen. Laitteessa on kuuluva ja kirkas 

ääni.

Mikrofonit     

Kunkin äänenvahvistimen toimitukseen kuuluu vähintään yksi 

mikrofoni. Halutessaan asiakas voi tilata lisäksi jonkin ohei-

sista mikrofoneista. Kaikissa alla olevissa mikrofoneissa on 

3,5 mm liitäntä ja ne sopivat kaikkiin myymiimme äänenvah-

vistimiin.

1. Pääpantamikrofoni 2. Joutsenkaulamikrofoni

3. Kontaktimikrofoni 4. Voistan pantamikrofoni

5. Micro Voicen 
klipsimikki

6. Langaton mikrofoni

Tuote Tuotekoodi

Pääpantamikrofoni HM150

Joutsenkaulamikrofoni CM200

Kontaktimikrofoni TM200

Voistan pantamikrofoni VoistaM

Micro Voicen klipsimikki TC-MIC

Langaton mikrofoni MILA
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Haltijalta saat laadukkaat PikoButtonit ja 
monipuolisen valikoiman käyttökytkimiä ja 
painikkeita erilaisiin tarpeisiin. Voidaksesi 

käyttää kytkimiä ja painikkeita tietokoneen 
kanssa, tarvitaan väliin painikesovitin.

KÄYTTÖKYTKIMET JA PAINIKESOVITTIMET
0 6
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PikoButton-käyttökytkin       

PikoButton-käyttökytkimet ovat tekniseltä rakenteeltaan ja 

toteutukseltaan erittäin kestäviä ja luotettavia. Painikkeet kes-

tävät jopa yli 100 kg rasituksen ja voimakkaan iskun.

Peruspainikkeita on kahta kokoa: halkaisijaltaan 30 mm ja 

50 mm mallit. Molempia kokoja on saatavilla kolmella eri 

aktivointiherkkyydellä:

• 75 g
• 125 g
• 250 g.

Saatavilla olevat värit ovat punainen, sininen, vihreä, oranssi, 

valkoinen, musta, kulta ja hopea. Suurempaa painiketta saa 

myös läpinäkyvänä, jolloin painikkeessa voidaan käyttää kan-

nen alla omia kuvia tai symboleita.

PikoButtonin voi tilata myös lyhyellä 20 cm johdolla. Johdon 

pituus voidaan tarvittaessa räätälöidä.

Roiskeenkestävä PikoButton      

Roiskeenkestävä PikoButton-painike sietää kastumista. Tuot-

teesta on saatavana 30 mm ja 50 mm mallit. Värejä ovat sini-

nen, punainen ja musta.

Viisitoiminen PikoButton SW5R      

PikoButton SW5R on viisitoiminen, kestävä käyttökytkin, jos-

sa on viisi painiketta 50 mm pyöreällä alustalla. Painikkeiden 

halkaisija on 10 mm.

PikoButton perusmalli 20 cm johdolla

Halkaisija Aktivointiherkkyys Tuotekoodi

30 mm 125 g PB30L

50 mm 125 g PB50L

PikoButton perusmalli

Halkaisija Aktivointiherkkyys Tuotekoodi

30 mm

75 g PB30H

125 g PB30

250 g PB30J

50 mm

75 g PB50H

125 g PB50

250 g PB50J

Halkaisija Aktivointiherkkyys Tuotekoodi

30 mm 125 g PB30WR

50 mm 125 g PB50WR

Painikkeen halkaisija 10 mm

Alustan halkaisija 50 mm

Aktivointiherkkyys 125 g

Tuotekoodi 3EM-SW5R

Käyttökytkimet
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FingerButton         

FingerButton on pieni yksitoimikytkin, joka kiinnitetään sor-

men ympärille tarranauhalla. Kytkin on hyvin herkkä ja sovel-

tuu siten heikkovoimaisille ja -motorisille henkilöille.

PikoDual                      

PikoDual-painikkeessa on kaksi Pikobutton-käyttökytkintä, 

jotka on liitetty samaan alustalevyyn.

Väreinä punainen, vihreä, keltainen, sininen, oranssi, valkoi-

nen, musta sekä kulta ja hopea. Isompaa mallia saa myös lä-

pinäkyvänä.

FingerDual           

FingerDual on kaksitoiminen versio FingerButtonista. Siinä on 

kaksi pientä näppäintä, jotka kiinnitetään sormen ympärille 

tarranauhan avulla.

Malli Tuotekoodi

FingerButton FB30

FingerDual FD30

Halkaisija Aktivointiherkkyys Tuotekoodi

30 mm

75 g PD30H

125 g PD30

250 g PD30J

50 mm

75 g PD50H

125 g PD50

250 g PD50J

Painikkeiden halkaisija on 30 mm tai 50 mm. Molempia koko-

ja on saatavilla kolmella eri aktivointiherkkyydellä:

• 75 g
• 125 g
• 250 g.
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Halkaisija 12,7 cm

Aktivointiherkkyys 156 g

Tuotekoodi 10034300

Big Beamer          

Isokokoisen, langattoman Big 

Beamer -lähettimen halkaisija 

on 12,7 cm. Mukana toimitetaan 

neljä eriväristä kantta ja vas-

taanotin.

Halkaisija 12,5 cm

Aktivointiherkkyys 160 g

Tuotekoodi 10033500

Big Red           

Big Red on suuri painike, jonka 

toimitukseen sisältyy punai-

nen, keltainen, vihreä ja sininen 

kansi.

QED-hipaisukytkin        

Aktivointiherkkyys 71 g

Tuotekoodi 10033900

Jelly Beamer          

Langattomassa Jelly Beamer -painikkeessa on lähetin ja vas-

taanotto-osa. Painike toimii vain oman vastaanottimensa 

kanssa, joten samassa tilassa voidaan käyttää useita langatto-

mia painikkeita. Toimintakantama on noin 10 metriä. Mukana 

toimitetaan neljä helposti vaihdettavaa kantta.

Malli Koko Herkkyys Tuotekoodi

Tash Cup 4,5 x 1,5 cm 340 g 58070

Cap 4,5 x 1,5 cm 255 g 58080

Mini Cup 2,5 x 0,9 cm 130 g 58090

Tash Cup, Mini Cup & Cap        

Tash Cup, Mini Cup ja Cap ovat pieniä painikkeita, jotka voi-

daan kiinnittää useilla tavoilla. Cupin ja Mini Cupin mukana 

toimitetaan viisi eriväristä päällistä.

Malli Aktivointiherkkyys Tuotekoodi

QED Mini, punainen 34 g 0879

QED Small, punainen 34 g 0883

QED Large, punainen 34 g 0887

QED on kevyellä, vain 34 g hipaisulla toimiva kytkin. Kytkin 

reagoi sekä suoraan että hieman sivuttaiseen kosketukseen.

QED-kytkintä on saatavana kolmessa koossa ja seuraavissa 

väreissä: punainen, vihreä, sininen, keltainen ja musta.

Malli Halkaisija Herkkyys Koodi

Buddy Button, 

punainen
6,3 cm 100 g 57100

Big Buddy, 

punainen
11,5 cm 150 g 56100

Buddy Button & Big Buddy        

Yksinkertainen painike aktivoituu painaessa jotakin kohtaa 

sen pinnalta. Painiketta on saatavana monessa eri värissä ja 

kahdessa eri koossa. Jos painikkeet halutaan liittää tietoko-

neeseen, tarvitaan välikappale.
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Painikkeen halkaisija 35 mm

Aktivointiherkkyys 100 g

Tuotekoodi 100SPR

Specs          

Monikäyttöinen ja kestävä Specs sopii käytettäväksi esimer-

kiksi rannelenkissä ja pyörätuolissa. Mukana toimitetaan 

tarranauha ja kolme alustaa:

• painikkeen ulkopuolelle ulottuva

• painikkeen levyinen

• nauhan läpiviennin mahdollistava.

Aktivointiherkkyys 43 g

Tuotekoodi 1001000074

Narukytkin          

Herkkä narukytkin sopii käyttäjille, joilla on vain vähän voimia 

tai joiden kädet ja sormet liikkuvat rajoitetusti. Kytkin aktivoi-

daan vetämällä kevyesti kytkimestä roikkuvasta narusta. 

Kytkintarran halkaisija 15 mm

Tuotekoodi 7N93

Lihaskytkin          

Tuotekoodi 4700

Gewa-imupuhalluskytkin        

Gewan imupuhalluskytkin on kiinnitetty kiinnitysvarteen ja 

sen avulla voidaan suorittaa kaksi toimintoa. Toimitukseen si-

sältyy vaihdettava suuosio, syljen erotin, säädettävä tukivarsi 

ja kytkinosa.

Tuotekoodi AC-0300-V2

Origin-imupuhalluskykin        

Laadukkaan, pantamallisen Origin Sip/Puff-imupuhalluskyt-

kimen puhallusputki kiinnittyy niskan takaa kiertävään pan-

taan. Putki on yhteydessä varsinaiseen kytkinyksikköön let-

kulla. Mukana toimitetaan vaihdettava suuosio, syljen erotin 

ja tukeva pääpanta.

Kytkinlappu kiinnitetään iholle, esimerkiksi ranteeseen tai ot-

saan, jossa se reagoi lihassupistuksiin. Kytkimen herkkyyttä 

voidaan säätää.

Tuotekoodi 10000005

Candy Corn -käyttökytkin aktivoituu liikkeestä. Aktivointi 

tunnistetaan 1 cm etäisyydeltä. Kytkin antaa aktivoituessaan 

visuaalisen ja auditiivisen palautteen.

Candy Corn          
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Twister on pieni ja herkkä, mutta kuitenkin jämäkkä peruskyt-

kin. Painikkeen halkaisija on 17 mm ja aktivointiherkkyys 30 

g. Twisteristä on saatavana monenlaisia vaihtoehtoja, kuten 

pitkää ja lyhyttä johtoa sekä eri asennusmahdollisuuksia.

Värivaihtoehdot: musta (5), punainen (6), keltainen (7), sininen 

(8) ja vihreä (9). Korvaa koodin X haluamasi värin numerolla.

Twister Switch                 

Malli
Tuotekoodi 

Korvaa X haluamasi 
värin numerolla

Twister Button, 1500 mm kaapeli  P005-7X

Twister Button, 300 mm kaapeli  P005-8X

Twister basic, 1500 mm kaapeli P005-7X

Twister basic, 300 mm kaapeli  P005-1X

Twister taivutetulla putkella, 1500 mm kaapeli  P005-5X

Twister taivutetulla putkella, 300 mm kaapeli P005-6X

Satellite Twister, 300 mm kaapeli P005-4X

Twister GooseNeck, 1500 mm kaapeli  P018-2X

Sip and Puff Switch Alternative              

Saatavilla tammikuussa 2018

Sip and Puff Switch Alternative (SPA) on uutuustuote, joka on 

suunniteltu vaihtoehdoksi perinteisille imupuhalluskytkimille. 

SPA sopii henkilöille, jotka eivät hengitysvaikeuksien takia voi 

käyttää perinteistä imupuhalluskytkintä.

SPA toimii huulisensoreilla
• Sisältää kaksi sensoria, joista toinen toimii ylä- ja toinen 

alahuulikontaktilla
• Voidaan suorittaa kaksi toimintoa (yksi per sensori)
• Erittäin herkkä – hipaisu riittää

Hygieeninen ratkaisu
• Ei onttoja osia, joihin kulkeutuu sylkeä ja epäpuhtauksia
• Ei vaadi sylkeä kuljettavaa puhallusta
• Helppo puhdistaa

Muuta asetuksia ohjelmistolla
• Mukana toimitetaan PC-ohjelmisto, jonka avulla voidaan 

muuttaa asetuksia, kuten sensoreiden vasteaikaa

Virta
• Voidaan liittää ulkoiseen virtalähteeseen (esim. USB-adap-

teriin, tietokoneeseen tai pyörätuolin akkuun)
• Sisältää ladattavan akun, käyttöaika 10 h Tuotekoodi SPA

Twister Button Twister Basic

Twister taivutetulla putkella Satellite Twister

Twister GooseNeck



50

K
Ä

Y
T

T
Ö

K
Y

T
K

IM
E

T
 JA

 P
A

IN
IK

E
SO

V
IT

T
IM

E
T

 | P
A

IN
IK

E
LE

LU
T

Painikelelut

Malli Tuotekoodi

Jaakko Jänö 3683

Herra Hauva 3897

BJOY ToyBox BJ-245

Herra Hauva         

Herra Hauva osaa kävellä, kääntää päätään ja taitaa tietysti 

myös haukkumisen jalon taidon. Lelun ulkonäkö voi vaihdella 

varastotilanteen mukaan.

Jaakko Jänö          

Jaakko Jänö osaa istua, liikutella korviaan sekä äänellä kaneil-

le luonteenomaisella tavalla.

BJOY ToyBox         

BJOY ToyBoxiin voidaan liittää neljä läyttökytkintä, joilla voi-

daan ohjata esimerkiksi neljää eri lelua tai muuta laitetta tie-

tokoneella. Tuote toimii myös yhdessä BJOY-pistorasiavas-

taanottimen kanssa,

Painikkeiden käyttöä sekä syy- ja seuraussuhteita voidaan 
opetella painikeleluilla. Tämänhetkiseen painikelelu-
valikoimaamme kuuluvat pupujussi ja suloinen koira.
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Painikesovittimet

Tuotekoodi 994

Crick            

Crick USB -painikesovittimessa on liitännät neljälle käyttökyt-

kimelle. Crickiin voidaan tallentaa kahden näppäimen yhdis-

telmiä ja se sopii erinomaisesti käyttäjille, jotka eivät kykene 

painamaan kahta näppäintä yhtä aikaa. Crick USB:n avulla 

voidaan tuottaa erikoismerkkejä kuten # ja * sekä kopioida ja 

liittää tekstiä yhdellä painalluksella.

Tuotekoodi BJ-858

BJOY Click          

BJOY Clickillä voidaan suorittaa kaikki hiiren toiminnot.

Ominaisuudet:

• neljä 3,5 mm liitäntää hiiren liikuttamiseen
• kaksi 3,5 mm liitäntää hiiren klikkausten suorittamiseen.

Swifty           

Tuotekoodi 10000021

Hitch 2.0           

Hitch-painikesovittimessa on paikka viidelle painikkeelle tai 

yhdelle joystickille. Painikkeiden toiminnot valitaan helposti 

yhdellä painalluksella. Myös navigointi on helppo toteuttaa 

(ylös, alas, vasemmalle, oikealle ja Enter).

Beam-lähetin          

Beam-lähettimellä voidaan toteuttaa langaton painikkeiden 

liitäntä Swifty-painikesovittimen avulla. Beam toimii myös 

suoraan HeadMouse Nanon kanssa (s. 30).

Pieni painikesovitin ei tarvitse toimiakseen ajureita tai erillistä 

ohjelmaa. Halutut painiketoiminnot asetetaan dippikytkimillä. 

Swiftyyn voidaan liittää yksi painike suoraan tai kaksi painiket-

ta stereoliittimellä.

Tuotekoodi HM-0362-BTuotekoodi HM-0362-S
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Tapio           

Tapio-painikesovitin muuttaa yhden tai kahden painikkeen 

painallukset eri laitteiden luettaviksi. iPad-/iPhone-laitteet 

kytketään käyttäen Applen kamerasovitinta, tietokoneet 

USB:n kautta.

3,5 mm kytkinliittimeen on mahdollista liittää yksi tai kaksi 

kytkintä, esimerkiksi PikoButton tai PikoDual (s. 45–46).

Rockstar Lightning -sovitin        

Rockstar Lightning mahdollistaa 

iPhonen, iPod Touchin tai iPadin 

lataamisen ja Tapio painikesovit-

timen yhtaikaisen käytön.

Helpibox 2 & Helpibox 16        

Helpibox 2 on yksinkertainen painikesovitin Space- ja 

Enter-toiminnoille.

Helpibox 16 -painikesovittimeen voidaan liittää yhteensä 16 

käyttökytkintä, joiden avulla voidaan suorittaa muun muassa 

Space- ja Enter-toiminnot, nuolinäppäimet, Alt, Alt Gr, Tab 

sekä muita toimintoja. Painike liitetään USB:n kautta.

USB Switch Interface 2        

BJOY:n painikesovittimessa on liitäntä kahdelle käyttökytki-

melle. Voit valita, mitkä toiminnot käyttökytkimillä suoritetaan 

ja käyttää painikeliitintä esimerkiksi askeltavien ohjelmistojen 

kanssa.

Tuotekoodi TO-0100

Tuotekoodi HM-0362-R

Tuotekoodi, Helpibox 2 1031000001

Tuotekoodi, Helpibox 16 1031000000 Tuotekoodi BJ-805
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ASENNUSTELINEET
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Asennustelineitä voidaan käyttää käyttö-
kytkinten, hiiriohjainten tai kommunikaa-
tiolaitteiden asennukseen. Haltijalta löydät 

sekä valmiit tuotteet että tarpeiden 
mukaan räätälöitävät asennustelineet.
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VMS-suunnittelupalvelu        

Ei enää sovitusongelmia ja arvuuttelua, mikä kiinnitysjärjes-

telmä olisi paras. Maksuton suunnittelupalvelumme auttaa 

sinua löytämään tarpeitasi vastaavan mallin.

Sinun tarvitsee vain ottaa kuvat laitteestasi sekä kiinnityspai-

kasta, kuten pyörätuolista, ja lähettää ne meille. Muutamassa 

päivässä saat sinulle yksilöllisesti laaditun suunnitelman teli-

neestä. Suunnittelu ei sido sinua mihinkään, vaan voit rauhas-

sa pohtia, haluatko toteuttaa yksilöllisen telineratkaisusi.

Pyydä maksuton tarjous: asiakaspalvelu@haltija.fi

 
Näin se toimii

Ota eri kulmista noin viisi kuvaa siitä paikasta, mihin 

haluat kiinnitystelineen kiinnitettävän.

Lähetä meille tarkat tiedot paikasta, johon kiinnityste-

line kiinnitetään, esim. pyörätuolin malli.

Ilmoita, minkä laitteen haluat kiinnittää. Ilmoita myös 

laitteen merkki ja mallli sekä mahdollinen käyttökytkin.

Lähetä ottamasi kuvat ja yhteystiedot meille osoittee-

seen asiakaspalvelu@haltija.fi.

Noin viidessä arkipäivässä saat havainnollisella kuvalla 

varustetun tarjouksen, joka ei sido sinua mihinkään. 

1

4

3

2

5

Ota kuvat 
pyörätuolistasi

Ota kuvat laitteestasi

Lähetä kuvat Haltijalle

Saat sinulle yksilöllisesti 
laaditun suunnitelman
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Tuotekoodi, RehAdapt-lattiatelineet RA171050

RehAdapt-lattiatelineet        

RehAdaptin lattiatelinettä voidaan käyttää eri kommunikointi-

laitteiden kanssa esimerkiksi nojatuolissa, sohvalla, vuoteessa 

ja pyörätuolissa.

Teline sopii käytettäväksi myös tableteille ja kannettaville tie-

tokoneille. Lattiateline on helposti liikuteltavissa, mikä hel-

pottaa etenkin katseohjauksella toimivien laitteiden käyttöä.

Korkeutta voidaan säätää noin 45–140 cm välillä. Kumipääl-

lysteiset pyörät ovat lukittavat.

Esimerkkejä lattiatelinemalleista
• Peruskäyttöön tarjoitettu Eco
• Teleskooppivarrella korkeussäädettävä Tele
• Vario, jonka jalkojen leveyttä voidaan säätää esim. pyörä-

tuolikäyttöä varten
• Kantolaukkuun taittuva QuickPack

Tuotekoodi, RehAdapt-pöytätelineet RA141020

RehAdapt-pöytätelineet        

RehAdaptilla on useita erilaisia pöytätelineitä eri käyttötarpei-

siin. Valikoimasta löytyy varmasti sopiva teline tarpeeseen kuin 

tarpeeseen.

Teline voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää pöydän reunaan. 

Telineen kantovoima on mallista riippuen 4–8 kg.

Esimerkkejä pöytätelinemalleista
• TS DC -mallissa on U-muotoinen jalka, minkä ansiosta 

teline taittuu kompaktisti kasaan
• TS XL -mallin jalat asettuvat epätasaisellekin pinnalle
• Taipuisassa ClampOnMount-telineessä on kaksi vartta
• TC-telineen L-muotoisen varren asentoa voi muuttaa 

helposti

Tuotekoodi, RehAdapt-pyörätuoliteline MONTY3D

RehAdapt-pyörätuoliteline        

RehAdaptin MONTY-3D on kiinnitysvarsi, jonka avulla pyörä-

tuoliin voidaan kiinnittää kommunikointilaite tai kannettava 

tietokone.

Taitettavassa pyörätuolitelineessä on kolme eri asentoa: käyt-

tö, varastointiasento sekä siirto syrjään, kun pyörätuoliin ha-

lutaan nousta tai poistua siitä. Kiinnitysvarsi on tukeva, mutta 

helppo irrottaa pyörätuolista.

U-jalkainen TS DC X-jalkainen TS XL

Taipuisa ClampOnMount L-muotoinen TC-teline
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Cling!          

Cling!-asennustelineet kiinnittyvät vahvan 

imupinnan ansiosta hyvin mille tahansa 

tasaiselle pinnalle. Voit kiinnittää Clingin 

haluamaasi kohtaan yhdellä painalluksella. 

Telineen irrotus onnistuu kulmaa nosta-

malla, jolloin imupinnan ote irtoaa. Kiin-

nitys ei jätä pintaan jälkiä. Tuote sisältää 

tarranauha-arkkeja.

Tuotekoodi 5356

FlexArm           

Erittäin tukeva joustovarsi sopii parhaiten 

painikkeille ja kevyille kommunikaatiolait-

teille. Jämerä kiinnitysjalka voidaan asen-

taa joko pöydän reunaan tai putkeen.

ButtonArm                

MagicArm         

MagicArm on erittäin tukeva ja nopea-

käyttöinen asennusvarsi, joka voidaan 

asentaa käytännössä mihin tahansa. 

MagicArm-kokoonpano soveltuu kai-

kille painikkeille, puhe- ja kommuni-

kaatiolaitteille sekä joystick-ohjaimille.

Varressa on yhteensä kolme niveltä, 

jotka ovat avattavissa tai lukittavissa yh-

dellä kiertokahvalla.

Maksimikuormitus 3 kg

Tuotekoodi AT0120

Varren koko paksuus 18 mm, pituus 55 mm

Tuotekoodi AT0410

Fisso          

• Kevyt kiinnitys- ja säätövarsi
• Kiristys yhdellä, keskellä olevalla mut-

terilla
• M8-kierre toisessa päässä ja M6 toises-

sa päässä

Kuvassa lisäksi pöytäkiinnitin ja asennus-

kotelo, joista pöytäkiinnitin sisältyy hin-

taan.

Tuotekoodi 1BA-1320

ButtonArmissa on tukeva kiinnitys painikkeille pöydän reu-

naan tai putkeen. Pallonivelen avulla voidaan painike kääntää 

käyttäjälle sopivaan asentoon.

Nivelosan pituus 7 cm

Tuotekoodi AT0610

Daessy          

Daessyn sivulle taittuva teline koostuu 

pyörätuolikiinnityksestä ja kahdesta suo-

raan kulmaan asennetusta putkesta. Se 

voidaan kääntää pois käyttäjän edestä tai 

pyörätuolin sivulle.

Pöytätelineen avulla laite voidaan asentaa 

pöydälle haluttuun kulmaan. Pikalukon 

avulla siirtäminen on vaivatonta.

Tuotekoodi, sivulle taittuva DASIET

Tuotekoodi, pöytäteline DAPÖYT

ModularHose         

ModularHose on monipuolinen kiinni-

tysteline käyttökytkimille ja kommuni-

kointivälineille. Kiinnitysratkaisu räätä-

löidään asiakkaan tarpeen mukaiseksi. 

Varren pituutta voidaan muuttaa 2,4  

cm palasissa.

Katso lisätietoa www.haltija.fi tai kysy 

lisää asiakaspalvelu@haltija.fi.

Tuotekoodi MHKIT
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Haltijalta löydät laajan valikoiman hälyt-
timiä erilaisiin tarpeisiin, kuten epilepsia-
hälytin, avustajakutsujärjestelmä ja liesi-
vahti. Kaikki hälytysjärjestelmät voidaan 

räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan.
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Koko 60 x 90 cm

Väri harmaa

Tuotekoodi HÄLYM

Hälytysmatto         

Hälytysmatto reagoi, kun sen päälle astutaan. Matossa on liu-

kumaton pinta. Tuote voidaan asettaa suoraan lattialle ja se 

kytketään johdolla langattomaan hälytinlaitteeseen.

Tuotekoodi 464000

Emfit -epilepsiahälytin       

Emfit-epilepsiahälytin on tarkoitettu hälyttämään apua, jos 

henkilö saa sängyssä nukkuessaan kohtauksen, johon liittyy 

nopeaa liikettä, kuten esimerkiksi toonis-kloonisessa epilep-

siakohtauksessa. Liikkeen keston viiveaika on säädettävissä. 

Laitteen voi asettaa hälyttämään myös vuoteesta poistumi-

sesta. Emfit voidaan kytkeä useimpiin hoitajakutsujärjestel-

miin tai turvapuhelimiin

Mukana toimitetaan vuode- tai istuinanturi, jonka kanssa  

aitetta voi käyttää istuimella, kuten pyörätuolissa. HUOM! 

Laitteen sopivuus tulee aina varmistaa koekäytöllä.

Tuotekoodi 323803

Epifukt-kosteushälytin              

EpiFukt hälyttää äänellä havaitessaan kosteutta, kuten virtsaa, 

hikeä, oksennusta tai sylkeä. Se soveltuu epilepsiahälyttimeksi 

tilanteissa, joissa kohtaus sisältää jotain näistä eritteistä. 

EpiFuktissa on sensorilakana, jossa on 10 eri herkkyystasoa. 

Näin sen voi asettaa tunnistamaan pienenkin kosteusmäärän, 

kuten lämpötilan nousemisen aiheuttaman hikoilun, tai vain 

suuret, oksentamisen tai virtsaamisen aiheuttaman kosteu-

den. Epifuktin sensori sijoitetaan vuoteeseen patjan keskel-

le tai tyynylle. Laitetta voidaan käyttää myös pyörätuolissa. 

Hälytyksen äänenvoimakkuus on säädettävissä. Hälytys on 

mahdollista välittää läheisen hakulaitteeseen tai matkapuhe-

limeen.

Tilaus sisältää kaksi sensorilakanaa, ja yksittäisiä sensoreita voi 

tilata erikseen. Toonis-kloonisista kohtauksista kärsivillä po-

tilailla EpiFuktia käytetään usein yhdessä epilepsiahälyttimen 

kanssa.

Huomio! Epifuktia ei ole suunniteltu käytettävän yökastelu-

hälyttimenä.
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Tuotekoodi, paristoilla CAHK01

Tuotekoodi, verkkovirralla CAHK02

Haltija Avustajakutsu       

Haltija Avustajakutsu on langaton kutsulaite, jonka kantama 

on sisätiloissa noin 30 metriä. Lähettimeen voidaan liittää 

minkälainen kytkin tahansa. Kytkin ei sisälly hintaan. Saatava-

na sekä paristokäyttöisenä että verkkovirralla toimivaa mallia. 

Laitteen ulkonäkö vaihtelee hieman mallista riippuen.

Tuotekoodi YKE2

Liesivahti          

Erityisesti vanhuksille ja lapsiperheille suunniteltu liesivahti 

katkaisee tarvittaessa lieden sähkön, mikäli se on unohtunut 

päälle. Katkaisuaika on säädettävissä. Liesivahti on täysin au-

tomaattinen turvalaite, eikä se vaadi muutoksia lieden käytös-

sä, erillisiä ajastimia eikä säätöjä.

• Sopii kaikkiin liesiin, joissa ei ole kelloa
• Helppo asentaa jälkikäteen tuttuun lieteen
• Säädettävät tehotasot
• Vahti ehkäisee ylikiehumista, jolloin ylimääräiseltä siivouk-

selta vältytään
• Estää tulipalon syntymisen kun taas savuhälytin varoittaa 

vain vaarasta

Tuotekoodi 628511

Abilia-äänihälytin        

Abilian äänihälytin sopii henkilöille, jotka pystyvät käyttämään 

ääntään kontrolloidusti, mutta eivät voi käyttää tavallisia 

kytkimiä.

Äänten avulla henkilö voi käyttää tietokonetta, puhelaitet-

ta, ympäristönhallintalaitteita, hoitajakutsua tai hakulaitetta. 

Äänikytkimen herkkyyttä voi säätää niin, että heikoinkin ääni 

tai hento puhallus aktivoi sen.

Tuotekoodi MCT-211

Knop-rannehälytin        

Rannehälyttimessä hälytys tehdään painamalla rannekkee-

seen sijoitetun lähettimen painiketta. Rannekkeesta voidaan 

tehdä kutsu mukana kuljetettavaan tai kiinteään vastaanotti-

meen tai hoitajakutsujärjestelmään.

Ranneke on vesitiivis, joten sitä voidaan käyttää myös suih-

kussa. Järjestelmä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa yksin 

oleva henkilö on kaatunut eikä pääse omin neuvoin ylös.
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Ympäristönhallinta helpottaa arkisia askareita ja 
edistää käyttäjän itsenäistä toimintaa. Ohjattavia 
kohteita ovat esimerkiksi ovien aukaisu, valot, pu-
helin, avustajakutsu, viihde-elektroniikka, kuten tv 
ja radio, ilmastointi sekä sängyn säätö.

Ympäristönhallintajärjestelmä koostuu tavalli-
sesti ympäristönhallinnan lähettimestä, vastaan-
ottimesta sekä ohjattavista laitteista. Lähetintä 
voidaan käyttää yksittäisen toiminnon tekemiseen 
tai sillä voidaan ohjata lukuisia eri laitteita. Lähet-
timiä voidaan käyttää joko suoraan tai erillisillä 
käyttökytkimillä. 

Ympäristönhallintalaitteilla tarkoitetaan 
apuvälineitä, joiden avulla käyttäjä voi hallita 

hänelle tärkeitä laitteita silloin, kun niiden 
käyttö ei onnistu tavanomaisella tavalla.

YMPÄRISTÖNHALLINTA
0 9
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Malli Tuotekoodi

Aurora 1 2JO-PKT-1

Aurora 2 3PSKT-2

Aurora 6 2JO-PSKT-6

Apollo 15 3PSKT-15

Pikosystems-lähettimet       

Pienikokoinen Aurora 1 -lähetin on varustettu yhdellä herkkä-

toimisella painikkeella. Lähetintä voidaan käyttää esimerkiksi 

hoitajakutsuun tai oven avaukseen.

Aurora 2 on varustettu kahdella herkkätoimisella painikkeella, 

joten siihen voidaan ohjelmoida kaksi eri toimintoa.

Aurora 6 on oppiva ja askeltava infrapunatoiminen näppäinlä-

hetin, jota voi ohjata joko suoraan omilla näppäimillä tai siihen 

voidaan liittää 1- tai 2-toiminen käyttökytkin. Lähettimessä on 

kuusi painiketta ja 1–6 sivua, joten lähettimeen voidaan ohjel-

moida yhteensä 36 toimintoa. Painikkeen painallus voi aktivoi-

da 1–3 eri infrapunakäskyä.

Painikelähettimet

BJ-lähettimet         

BJ Control 6 on pienikokoinen ja helposti mukana kuljetettava 

ympäristönhallinnanlähetin, jossa on kuusi näppäintä. Lähetti-

meen on ohjelmoitavissa yhteensä 10 toimintoa. Lähettimessä 

on sekä infrapuna- että radiolähetin.

Apollo 15 on oppiva ja ohjelmoitava infrapunalähetin. Lä-

hettimessä on 15 painiketta ja 1–10 sivua, joten lähettimeen 

voidaan ohjelmoida yhteensä jopa 150 toimintoa. Näin se 

muodostaa yhdessä siihen liitettyjen toimilaitteiden kans-

sa täydellisen ympäristönhallintajärjestelmän. Vakiona muun 

muassa puheopastus.

Malli Tuotekoodi

BJ Control 6 BJ-257

BJ Button BJ-258

BJ Control Pro BJ-256

BJ Control Pro on oppiva ympäristönhallintalähetin, jossa 

on sekä infrapuna- että radiolähetin. Kevyt ja pieni lähetin on 

helppo kuljettaa kaulanauhassa tai sujauttaa taskuun. Lähetti-

messä on 18 painiketta ja siihen voidaan ohjelmoida 112 toi-

mintoa.

Näppäimistössä on kirkas ledivalaistus, joka helpottaa laitteen 

käyttöä pimeässä sekä auttaa laitteen käyttöä hahmotus- 

tai näkövaikeuksista kärsiville. Ohjaus on mahdollista myös 

ulkoisen käyttökytkimen ja säädettävän askelluksen avulla.

BJ Control Button on isokokoinen ja helppokäyttöinen op-

piva infrapuna- ja radiotoiminen ympäristönhallinnanlähetin, 

jossa on kuusi näppäintä. Lähettimen radio-ohjaus tukee BJ 

vastaanottimia. Lähettimeen voidaan ohjelmoida 10 toimin-

toa kahdelle tasolle. Toiminnot voidaan tehdä myös käyttäen 

ulkoisia painikkeita, kuten Pikobutton (s. 45). Control Butto-

nilla voidaan ohjata myös aistihuonetta (s. 5).
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Control Omni         

Tuotekoodi 429000

Control Omni on uuden sukupolven kosketusnäytöllinen 

ympäristönhallintalähetin.

Käyttäjäystävällisyys
Control Omni on helppokäyttöinen. Laitteessa on valmiita 

toimintosivuja ja uusien kuvien ja sivujen lisääminen on help-

poa. Kaikkia kuvia, sivuja ja taustavärejä voidaan muokata tar-

peen mukaan.

Sisäänrakennettu matkapuhelin
Control Omnilla on helppo pitää yhteyttä tärkeisiin henkilöi-

hin. Voit soittaa puheluita tai lähettää tekstiviestejä käyttäen 

sanaennustusta. Halutessasi voit pitää puhelun yksityisenä 

käyttämällä kuuloketta.

Käyttöliittymä
Voit käyttää Control Omnia suoraan näytöltä tai askeltamalla 

erillisellä käyttökytkimellä. Käyttökytkiminä voidaan käyttää 

esimerkiksi PikoButton-painikkeita (s. 45).

IR ja Gewa-radio
Control Omnissa on sekä infrapuna- että radiosignaali.

Hätäkutsu
Hätäkutsu voidaan lähettää yhdellä napin painalluksella infra-

punalla, radiosignaalina, tekstiviestinä, soittamalla hätäpuhe-

lu haluttuun numeroon tai kytkemällä Control Omni suoraan 

avustuskutsujärjestelmään. 

Malli Tuotekoodi

Control Medi Easy 429240

Control Medi Standard 429200

Control Medi Multi 429220

Big Jack          

Control Medi         

Control Prog         

Käyttäjälähtöisesti suunniteltu lähetin antaa käyttäjälleen tun-

to-, ääni- ja visuaalisen palautteen. Lähettimeen voidaan ko-

pioida käskyt lähes kaikista infrapunakaukosäätimistä.

Control Medi on saatavana kolmena mallina: Easy, Standard 

ja Multi. Kehikkoa vaihtamalla Easy toimii 2- tai 4-toimise-

na lähettimenä. Standardissa ja Multissa on 8 näppäintä ja 4 

valikkoa, eli yhteensä 28 toimintoa. Multi-mallissa on lisäksi 

Z-Wave-radiolähetin ja sitä on mahdollista ohjata erillisellä 

painikkeella.

Control Prog on langaton, ohjelmoitava ympäristönhallinnan 

lähetin, jolle voidaan kopioida toimintoja esim. TV:n videon 

tai DVD:n kaukosäätimestä.

• Askellustoiminto, joka voidaan toteuttaa ulkoisella käyttö-
kytkimellä

• Voidaan tallentaa yhteensä 241 toimintoa 15 tasolle
• Salaustoiminto mahdollistaa käyttölupaa edellyttävien 

toimintojen tallentamisen, kuten oven avaus
• Makrojen luonti, jolloin yksi napin painallus toistaa halutun 

toimintosarjan
• Lisävarusteena oikean näppäimen painamista helpottava 

reikälevy

Tuotekoodi 425700

GEWAn oppivalla Big Jack -lähettimellä voidaan haluttuja 

toimintoja ohjata omalla käyttökytkimellä. Lähettimeen voi-

daan liittää 1–6 käyttökytkintä, jotka voidaan valita käyttäjän 

toimintakyvyn mukaan

Tuotekoodi 402500
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Matkapuhelimella ja tietokoneella ohjaus

Control+          

BJ Control+ on oppiva infrapuna- ja radiotoiminen ympäris-

tönhallintalähetin, jota ohjataan älypuhelimella tai tabletilla. 

Se mahdollistaa kaikkien kotisi laitteiden ohjaamisen. 

Control+ on muokattava kauko-ohjain, joka oppii infrapu-

nalaitteiden käskyt, kuten TV, HiFi ja olemassa olevat ympä-

ristönhallintalaitteet, kuten GEWA ja Pikosystems. Vastaanot-

timien avulla voit hallita esim. ovia, valoja, sängyn toimintoja, 

kaihtimia, sähkölaitteita ja avustajakutsua.

Control USB         

BJ Control USB on oppiva infrapuna- ja radiotoiminen ym-

päristönhallintalähetin, jota ohjataan Windows-tietokoneella. 

Sitä voidaan käyttää omalla ohjelmallaan tai muilla kommu-

nikaatio-ohjelmilla.

Control USB mahdollistaa kaikkien kotisi laitteiden ohjaami-

sen. Se on muokattava kauko-ohjain, joka oppii kotisi inf-

rapunalaitteiden käskyt, kuten TV, HiFi ja olemassa olevat 

ympäristönhallintalaitteet, kuten GEWA ja Pikosystems. Vas-

taanottimien avulla voit hallita esimerkiksi ovia, valoja, sängyn 

toimintoja, kaihtimia, sähkölaitteita ja avustajakutsua.

Progress star         

Progress star on ohjelmoitava infrapunalähetin Windows-tie-

tokoneelle tai tabletille. Sille voidaan opettaa muiden ohjai-

mien, kuten TV:n tai videon kaukosäätimen koodia. Progress 

star -lähetin voi suorittaa yhteensä 265 toimintoa. Lähetin on 

liitettävissä kahteen yhden toiminnon kytkimeen.

Tuotekoodi BJ-259

Tuotekoodi BJ-254 Tuotekoodi 425315
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Pikosystems-vastaanottimet             

Yleisvastaanottimet
Pikosystems-vastaanottimet ovat ohjelmoitavia infrapuna-

vastaanottimia, joissa on 1, 2 tai 6 relelähtöä. Näiden avul-

la pystytään antamaan ohjattaville laitteille toimintakäskyjä. 

Esimerkiksi ovenavauksessa vastaanotin muuttaa saamansa 

infrapunalukkokoodin sekä moottorilukon että ovikoneen 

avauskäskyksi. Vastaanottimia on useita eri malleja riippuen 

käyttökohteesta ja -tarpeesta.

Vastaanottimissa on adaptiivisuustoiminto, jonka avulla vas-

taanotin ohjaa lähettimiä valmiiksi haluttuun tilaan. Maksimi-

kuormitus on 1A, resistiivinen 24 V. Käyttöjännite on 12–24 

Vdc. Kuvassa vasemmalta oikealle

• PSAR1-V2 yksikanavainen vastaanotin
• PSAR6-L1 6-kanavainen vastaanotin Ensto-kotelossa
• PSAR2-E1.

Vastaanottimet

Valovastaanottimet
Kattovalojen ohjaus toteutetaan useimmiten vaihtamalla 

käytössä olevan valokatkaisijan tilalle infrapuna- tai radiovas-

taanotin, jota voidaan käyttää edelleen tavalliseen tapaan kä-

sin. Radiosignaalin avulla valoja pystytään ohjaamaan ympä-

ristönhallintalähettimellä myös paikoissa, joihin ei ole suoraa 

näköyhteyttä. Valojen ohjaus soveltuu kaikille tavanomaisille 

lamppumalleille mukaan lukien energiansäästö- ja loisteput-

kilamput. Eri käyttötarpeita ja -kohteita varten on olemassa 

useita eri malleja.

Lisävastaanottimet
Lisävastaanottimien avulla infrapunalähettimen käskyt voi-

daan siirtää varsinaiselle vastaanottimelle esimerkiksi ovi-

en ulkopuolelta tai toisesta huoneesta. Tuote kytketään 

PSAR-vastaanottimien rinnalle ”lisäsilmäksi”, jolla voidaan pi-

dentää kantomatkaa tai ohjata kulman tai seinän takana ole-

vaa vastaanotinta. Laite voidaan kytkeä toistamaan PSAR-vas-

taanottimen adaptiivisuuslähetystä. Kuvassa on PSAE-M1 ja 

PSAE-V1.

Malli Tuotekoodi

Pikovideo PSVPC

1-kanavainen yleisvastaanotin PSAR1-V2

2-kanavainen yleisvastaanotin PSAR2-E1

6-kanavainen yleisvastaanotin PSAR6-1L

Sänkyohjaimen vastaanotin PSAR0-RJ

Lisävastaanotin PSAE-V1

Lisävastaanotin PSAE-E1

Lisävastaanotin PSAE-M1

Valovastaanotin PIKOVALO

Pistorasiavastaanotin, 4 kanavaa 1CS20151

Ikkunavastaanotin PSWR-E4
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Gewa Andromeda -vastaanottimet  

Enabler 1R-LV -radiotoiminen vastaanotin
Enabler 1R-LV on radiotoiminen, yksireleinen vastaanotin, 

joka soveltuu esimerkiksi ovenavaukseen tai hälytyksen siir-

toon hoitajakutsujärjestelmään. Vastaanotinta voidaan käyt-

tää kaikkien BJ:n ympäristönhallintalähettimien kanssa ja sii-

hen voidaan liittää ulkoinen hallintakytkin.

Gewa Andromeda BED -sänkyvastaanotin
Langattoman GEWA Andromeda BED -sänkyvastaanottimen 

avulla potilas pystyy itse muuttamaan moottoroidun sängyn 

asentoa, kuten nostamaan sen päätyä. Vastaanottimelle voi-

daan antaa samanaikaisesti kaksi toimintokäskyä, mikä mah-

dollistaa sängyn ohjaamisen vakaasti ja miellyttävästi.

Potilasturvallisuuden vuoksi sänky liikkuu ainoastaan paini-

ketta painaessa ja liike pysähtyy muutaman sekunnin kulut-

tua.

IR-REC 2 & IEZ-REC 4 -infrapunavastaanottimet
IR-REC 2 on ohjelmoitava infrapunatoiminen vastaanotin, 

jossa on kaksi relelähtöä. Vastaanotin voidaan ohjelmoida 

GewaLink-kanavilla ja koodatuilla kanavilla. IR-REC 2 on yh-

teensopiva kaikkien GewaLink-lähettimien kanssa ja se voi-

daan yhdistää ulkoisiin infrapunalisäsilmiin.

IRZ-REC 4 -vastaanotin on varustettu samoilla ominaisuuk-

silla, mutta siinä on neljä relelähtöä ja  Z-Wave-radiovastaan-

otin.

Malli Tuotekoodi

IR-REC 2 419812

IRZ-REC 4 419830

GEWA Andromeda BED 419893

BJ-vastaanottimet         

BJ Enabler Alarm -hälytysvastaanotin pisto-
rasiaan
Pistorasiaan asennettava BJ Enabler Alarm hälyttää äänellä, 

kun BJ ympäristönhallintalähettimen käyttäjä tekee hälytyk-

sen.

• Radiotoiminen, kantama n. 30 m
• Neljän eri äänen valintamahdollisuus
• Mahdollisuus käyttää useampaa hälytintä yhtaikaa
• Hälytyksen teko suoraan liitetyllä painikkeella, kuten Piko-

button

BJ Enabler Socket+ pistorasiavastaanotin
Pistorasiaan asennettava BJ Enabler Socket+ ohjaa laitteita 

päälle ja pois, kun BJ ympäristönhallintalähettimen, tai pai-

nikkeen (esim. Pikobutton) käyttäjä tekee ohjauksen.

• Radiotoiminen, kantama n. 30 m
• Voidaan käyttää 16 kpl BJ Enable Socket+:aa yhtaikaa
• Kytkinulostulo, jota voidaan käyttää esim. lelujen ohjauk-

seen

Malli Tuotekoodi

BJ Enabler Socket+ BJ-234

BJ Enabler Alarm BJ-214

BJ Enabler 1R-LV BJ-232
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Unohtuiko lääkkeenotto tai lääkäri-
tapaaminen? Muistin ja arjen apuvälineisiin 

turvautumalla voit unohtaa muisti laput. 
Apuvälineet mahdollistavat kotona 
asumisen mahdollisimman pitkään.

  MUISTIN JA ARJEN APUVÄLINEET
1 0
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Musiikkisoitin                 

Musiikkisoitin, joka tunnetaan myös nimellä dementiaradio, 

on suunniteltu mahdollisimman helpoksi käyttää. Se parantaa 

elämänlaatua ja mahdollistaa musiikin itsenäisen kuuntelun. 

Äänenvoimakkuus ja soittolista voidaan määritellä valmiiksi. 

Laadukkaiden kaiuttimien lisäksi radiossa on kuulokeliitäntä.

Muisti 4 GB minimi (noin 2000 kappaletta)

Musiikin lataus USB:n kautta, sis. kaapelin

Musiikin tiedostomuodot MP3, MPEG4, WMA, WAV, AAC

Tuotekoodi, punainen PA-481-100

Tuotekoodi, vihreä PA-481-101

Tuotekoodi, puu PA-481-102

BLYS-yövalo          

BLYS on vanhusten erityistarpeisiin suunniteltu tyylikäs ja 

moderni valonlähde, jota voidaan himmeän valonsa ansiosta 

käyttää yövalona.

BLYS lisää turvallisuutta ja tilanhahmotuskykyä sekä vähentää 

kaatumisia ja luumurtumia. Valotasoa ohjataan yksinkertaisen 

kosketuspaneelin kautta. BLYS muistaa aiemmat valoasetuk-

set, kun se sammutetaan. Taso ei kuumene edes korkealla 

kirkkaudella.

Mitat 400 x 400 mm

Syvyys 25 mm

Tuotekoodi PA-480-300

Radiossa on vain kolme säädintä:

• aloita musiikki:   nosta kansi

• ohita laulu:  paina isoa painiketta

• pysäytä musiikki: sulje kansi

Haltija Vuorokausikalenterit      

Haltija Vuorokausikalenteri helpottaa huonomuistisen tai de-

mentiaan sairastuneen henkilön elämää pitämällä hänet ajan 

tasalla päivämäärästä ja vuorokaudenajasta. Vuorokaudenai-

ka ja päiväys ovat helposti luettavissa isolta hyväkontrastiselta 

näytöltä. Ajankulun ymmärtäminen tuo käyttäjälleen turvalli-

suutta, tukee omatoimisuutta ja helpottaa arkirutiineja. Vuo-

rokausikalenteri on saatavana myös äänihälytyksellä.

Kalenterin ominaisuudet:

• viikonpäivän, vuorokaudenajan ja päiväyksen näyttö sel-

keästi tekstinä hyväkontrastiselta näytöltä

• vuorokaudenajan voi näyttää tekstinä (aamu, ilta, päivä, yö) 

tai kellonaikana

• ajastettava yötila

• hälytyksetön kello voidaan asentaa seinälle.

Haltija Vuorokausikalenteri ilman hälytystä hälytyksellä

Tuotekoodi KAL4 KAL5
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MEMOday-vuorokausikalenteri      

MEMOday-vuorokausikalenteri on moderni tuki päivän ja 

vuorokaudenajan hahmottamiseen. MEMOdayn ollessa esi-

merkiksi yöpöydällä, näkyy viikonpäivä ja vuorokaudenaika 

heti herätessä. Ajan ymmärtäminen lisää mahdollisuutta it-

senäiseen elämään.

MEMOday on saatavilla 26 eri kielellä mukaan lukien suomi, 

ruotsi ja englanti.

Tuotekoodi 508260

Time Log                   

”Minun on lähdettävä 13 valon kuluttua.”

”Pesen hampaita niin kauan kunnes Time Log hälyttää, eli 

kaksi minuuttia.”

”Time Login avulla aamiaisen syömisessä ei kestä liian kauan.”

Time Log soveltuu henkilöille, joille aikakäsitteen hahmotta-

minen on hankalaa, sillä se muuttaa abstraktin ajan konkreet-

tiseksi. Time Log havainnollistaa valoin, kuinka paljon aktivi-

teettiin käytettävää aikaa on jäljellä.

Time Log helpottaa ajan ymmärrystä
Aloitusnappia painamalla led-valojen rivistö alkaa näyttää ja 

laskea asetettua aikaa, mikä visualisoi ajan kulumisen. Time 

Log ilmoittaa ajan päättymisestä valojen vilkkumisella ja ää-

nellä. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää.

Time Logeja on saatavilla usealla eri maksimiajalla. Esimer-

kiksi ylemmän kuvan 8/16-malli laskee 8 tuntiin asti 30 min 

jaksoissa (yht. 16 lediä).

Malli 8/16 8/16 20/20
20/20 

(pystymalli)
60/12 60/20 80/20

Maksimiaika 8 min 8 h 20 min 20 min 60 min 60 min 80 min

Ledit 16 x 30 sek 16 x 30 min 20 x 1 min 20 x 1 min 12 x 5 min 20 x 3 min 20 x 4 min

Tuotekoodi 206962800 206963000 206962200 206962210 206962100 206962000 206962300

VoiceCue-muistutin       

VoiceCue on pienikokoinen muistutin, johon voit nauhoittaa 

viisi viestiä ja asettaa laitteen toistamaan viestit tiettynä kel-

lonaikana. Kullekin viestille voidaan määritellä kaksi toistoai-

kaa, esimerkiksi viesti ”Muista ottaa lääkkeet” voidaan asettaa 

toistettavaksi aamulla ja illalla. Nauhoitusaika on yhteensä 60 

sekuntia.

Tuotekoodi O833

60/20-malli laskee 1 tuntiin asti 3 min jaksoissa (yht. 20 lediä)

8/16-malli laskee 8 tuntiin asti 30 min jaksoissa (yht. 16 lediä)
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Careousel-lääkeannostelija               

Careousel auttaa pitämään huolta potilaan lääkityksestä 

muistuttamalla lääkkeen otosta oikeaan aikaan. Lääkedoset-

tiin annostellaan valmiiksi kunkin päivän annos, jonka jälkeen 

Careouseliin ohjelmoidaan päivittäisten annosten määrä ja 

lääkkeiden ottoajat. Lääkkeenottoaikaan laitteen lääkedosetti 

kääntyy yhden pykälän eteenpäin ja lääkeannos voidaan ottaa 

kääntämällä laitetta.

Lisävarusteena vaihdettava kasetti (CAREK).

• Turvallinen, helppo ja yksinkertainen

• Hälyttää haluttuna ajankohtana

• Toistuvat äänihälytykset tunnin ajan

• Hälytys loppuu, kun lääke otetaan

• 28 lääkelokeroa, maksimissaan neljän viikon lääkkeet

Tuotekoodi CARE3

MEMOdayplanner 3, 24 h               

MEMOdayplanner 3 auttaa ylläpitämään ajantajua sekä muis-

tamaan arkiset askareet ja niihin käytettävä aika. MEMO-

dayplanner auttaa myös tilanteissa, joissa henkilö häiriintyy 

helposti ympäröivistä asioista eikä sen vuoksi huomaa syödä, 

lähteä ruokakauppaan tai siivota.

Valot ilmaisevat aikaa ja sen kulumista
MEMOdayplanner 3 24 h -malli on helppokäyttöinen, koko 

vuorokauden kattava valkotaulu. Se havainnollistaa ajan kulu-

misen ja antaa kokonaiskuvan päivän ohjelmasta.

Taulussa on kaksi erilaista ja eriväristä pystysuuntaista valo-

rivistöä, joista on helppo nähdä, onko päivä vai yö. Lisäksi 

taulussa on yksittäinen punainen valo, joka näyttää vuoro-

kaudenajan. Yksittäisen valon voi asettaa ilmaisemaan ajan 

kulumista siten, että valo sammuu 15 minuutin välein. Vaihto-

ehtoisesti valo liikkuu alaspäin ajan kulumisen merkiksi. Valo-

jen kirkkautta voidaan säätää.

MEMOdayplanner visualisoi päivän ohjelman
Valkotauluun voidaan luoda visuaalinen päiväohjelma. Taulu 

on magneettinen, joten kirjoittamisen lisäksi siihen voidaan 

kiinnittää magneetteja ja kuvia, jotka edustavat erilaisia päi-

vän aktiviteetteja. Valmistajan sivuilta voi tulostaa ilmaiseksi 

MEMOdayplanneriin suunniteltuja symboleita ja kuvia tai voit 

käyttää esimerkiksi Widgit-kuvasymboleita (s. 18).

Selkeä päivärytmi lisää hyvinvointia
Tutkimukset osoittavat, että selkeä päivärytmi vähentää sekä 

muistihäiriöisen että hänen läheistensä stressiä ja lisää muisti-

häiriöisen itsevarmuutta ottaa ohjat omasta arjestaan.

Mitat 713 x 392 x 32 mm

Paino 4,1 kg

Virtalähde 9 V DC, 1 A

Tuotekoodi 508781
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Time Timer         
Malli Tuotekoodi

Time Timer -valkotaulu JAC5028

Time Timer -rannekello, aikuiset JAC5022

Time Timer -rannekello, lapset JAC5025

Pieni Time Timer JAC5026

Time Timer Plus JAC5023

Time Timer -seinäkello JAC5000

Time Timer -valkotaulu
Time Timer -kelloon yhdistettyyn valkotauluun voi tehdä tär-

keät muistiinpanot ja samalla Time Timer -kello näyttää jäljel-

lä olevan ajan. Time Timer -valkotaulu asetetaan pöydälle ja 

takana on säilytystila tussille.

Koko: 20 cm x 20 cm

Paristolla toimiva Time Timer on apuväline aikakäsitteen har-

joitteluun ja tehokkaaseen ajanhallintaan. Kelloon voidaan 

määritellä haluttu aika, jolloin jäljellä oleva aika nähdään sel-

keästi punaisena. Time Timerin avulla voidaan esimerkiksi 

nähdä, kuinka kauan oppitunti vielä kestää tai tehtävälle an-

nettua aikaa on jäljellä. Time Timerissä ajan kulumisen näkee 

konkreettisesti.

Time Timer -rannekello
Uudistuneessa Time Timer -rannekellossa on tyylikäs ul-

konäkö, uusi tekniikka ja erinomainen käytettävyys. Ranne-

kellomallissa on kaikki Time Timerin hyödyt helposti ja huo-

maamattomasti. Rannekello on saatavana sekä lasten että 

aikuisten rannehihnalla.

Ominaisuudet:

• säädettävä näyttö aina 99 tuntiin asti

• iso selkeä näyttö

• hälytys ajan päätyttyä sekä äänellä että värinällä

• vesitiivis 30 metriin saakka

• taustavalo

• analoginen ja digitaalinen kello.

Time Timer Plus
Kantokahvallisessa Time Timer Plus -mallissa on seuraavat 

ominaisuudet:

• ajan säätö keskellä olevasta nupista

• suojaava linssi kellotaulun päällä

• kantokahva

• portaaton hälytyksen äänenvoimakkuuden säätö.

Koko: 14 cm x 18 cm

Time Timer -seinäkello
Time Timer on saatavana myös seinälle asennettavana seinä-

kellomallina. Tukijalkojen ansiosta kello pysyy pystyssä myös 

pöydällä.

Koko: 30 x 30 cm

Pieni Time Timer
Tämä malli on Time Timereistä pienin. Siinä on suojakansi, 

joka toimii avattaessa laitteen pöytätelineenä.

Koko: 8 x 8 cm
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Abilia-äänihälytin 59

Amdi Partner/Plus Four 16

BAUM Pronto! -pistetieturit 37

BAUM Vario 340 37

BAUM Vario Ultra 36

BAUM VisioBook HD 38

BAUM VisioDesk HD 38

Beam-lähetin 51

Big Beamer 47

Big Jack 62

BIG- ja LITTLEmackit 17

Big Red 47

BIGTrack 32

Bitlips-puhesynteesi 23

BJ-lähettimet 61

BJOY button 34

BJOY Click 51

BJOY-käsihiiri 33

BJOY-leukaohjain 34

BJOY Ring 34

BJOY ToyBox 50

BJ-vastaanottimet 65

BLYS-yövalo 67

Boardmaker & Speaking Dynamically Pro 22

Boardmaker USB 22

Buddy Button & Big Buddy 47

ButtonArm 56

Candy Corn 48

Careousel-lääkeannostelija 69

ChatterVox Mini 42

ChatterVox Pro 42

Cherry 28

Clevy 28

Cling! 56

Communicator 5 23

Control+ 63

Control Medi 62

Control Omni 62

Control Prog 62

Control USB 63

Crick 51

Daessy 56

Emfit-epilepsiahälytin 58

Epifukt-kosteushälytin 58

Expert-pallohiiri 29

PikoButton-käyttökytkin 45

PikoDual 46

Pikosystems-lähettimet 61

Pikosystems-vastaanottimet 64

Point-It! 32

Progress star 63

QED-hipaisukytkin 47

Quadstick 31

QuickTalker 16

RehAdapt-lattiatelineet 55

RehAdapt-pyörätuoliteline 55

RehAdapt-pöytätelineet 55

Reinecer Mezzo Vario 39

Reinecker MANOtouch 40

Reinecker Mezzo Focus 39

Reinecker VEO & VEO EDU 40

Rockstar Lightning -sovitin 52

Roiskeenkestävä PikoButton 45

SHX-aistihuone 5

Sip and Puff Switch Alternative 49

SnapScene 23

Specs 48

Spokeman 43

Step-by-Step 17

SuperTalker 16

Swifty 51

SymWriter 21

Taikofon FeelSound Player 7

Tapio 52

Tash Cup, Mini Cup & Cap 47

Time Log 68

Time Timer 70

Tiny Mouse 29

Tobii I-110 12

Tobii Indi 11

Tobii I-sarja 27

Twister Switch 49

USB Switch Interface 2 52

Viisitoiminen PikoButton SW5R 45

VisionBoard 28

VMS-suunnittelupalvelu 54

VoiceCue-muistutin 68

Voista 43

Widgit Go! 21

Widgit Online 20

Yetitablet Care 13

EyeMobile Plus -tablettitelakka 26

EyeR- ympäristönhallinnan lähetin 46

FingerButton 46

FingerDual 46

Fisso 56

FlexArm 56

Gewa Andromeda -vastaanottimet 65

Gewa-imupuhalluskytkin 48

GoTalk-puhelaitteet 15

Haltija Avustajakutsu 59

Haltija Vuorokausikalenterit 67

HeadMouse Nano 30

Helpibox 2 & Helpibox 16 52

Herra Hauva 50

Hitch 2.0 51

Hälytysmatto 58

Iso BJOY -joystick 33

iTalk2 17

Jaakko Jänö 50

Jelly Beamer 47

Kerro kuvin 3 18

Knop-rannehälytin 59

Liesivahti 59

LightWriter SL40 14

LightWriter SL40 Connect 14

Lihaskytkin 48

Logan ProxTalker 17

MagicArm 56

MegaBee 16

MEMOdayplanner 3, 24 h 69

MEMOday-vuorokausikalenteri 68

MicroTrac 32

Mikrofonit 43

MiniVox 42

ModularHose 56

Musiikkisoitin 67

MyGaze-katseohjain 27

n-ABLER trackball & joystick 31

Narukytkin 48

OMI- interaktiiviset pinnat 8

Optima 31

Origin-imupuhalluskykin 48

PCEye Mini -katseohjain 26

PCEye Plus -katseohjain 25

PCTrac ja KidTrac 30

Pieni BJOY -joystick 33
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HOITOTARVIKKEET

• Urologiset tuotteet • Kontinenssi

OSASTO- JA PERUSAPUVÄLINEET

• Liikkuminen • Siirtäminen • Hygienia

• Patjat ja asentohoito • Imetys • Vastasyntyneet

KALUSTEET JA ESTEETTÖMYYS

• Sängyt • Pöydät • Tuolit

• Kattonostimet • Porrashissit • Rampit

• Apuvälineiden pesukoneet

PROTEESIT, ORTOOSIT JA JALKINEET

• Ylä- ja alaraajaproteesit • Ortoosit

• Erikois- ja ortopediset jalkineet

• Yksilölliset tukipohjalliset

Ota yhteyttä aluemyyjääsi!
haltija.fi/yhteystiedot

YKSILÖLLISET APUVÄLINEET

• Yksilölliset liikkumisen ja toimintakyvyn apuvälineet

esim. pyörätuolit ja istuinjärjestelmät

KUNTOUTUS- JA TERAPIAVÄLINEET

• Neurologisen, ortopedisen ja geriatrisen

kuntoutuksen terapia- ja mittausvälineet

• MOTOmed-polkulaitteet • Seisomatelineet

TEKNISET APUVÄLINEET

• Kommunikoinnin apuvälineet • Muistin apuvälineet

• Tietokoneen käytön apuvälineet

• Painikkeet ja ympäristönhallinta

PALVELUT

• Huolto • Koulutukset

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi


