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TEHOKAS KEINO AKTIVOIDA JA OSALLISTUA

Lattia tai muu pinta reagoi liikkeeseen, ja palaute näkyy kuvas-
sa ja kuuluu äänenä aktivoiden eri aisteja. Interaktiivisia pintoja 
voi käyttää yksin tai yhdessä. Yhdessä interaktiivisen pinnan 
käyttäminen on hauskaa yhdessäoloa, joka samalla kehittää 
kommunikointia, motoriikkaa, ajattelua sekä sosiaalisia taitoja. 
Interaktiiviset pinnat tuovat uudenlaisia elämyksiä.  

Aktiviteetit tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja sopivat 
hyvin eritasoisille ja -ikäisille käyttäjille. Aktiviteetit valitaan 
käyttäjän mukaan ja ne voivat olla palkitsevia, opettavia, rau-
hoittavia tai stimuloivia. Interaktiivisia pintoja voi käyttää niin 
opetuskäytössä lasten kanssa kuin vanhusten viriketoiminta-
na. Interaktiivisesta lattiasta on iloa ja hyötyä esimerkiksi eri-
tyis- ja peruskouluissa, päiväkodeissa, esikouluissa, terveys-
keskuksissa, sairaaloissa, päivätoiminnassa ja hoitokodeissa.

MIKSI KÄYTTÄÄ INTERAKTIIVISIA PINTOJA?

• Upeat aktiviteetit motivoivat ja inspiroivat
• Interaktiivisen 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
• Interaktiivinen pinta on täysin muokattavissa ja voit luo-
da oman, tarpeisiisi parhaiten sopivan sisällön.
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Helposti siirreltävällä laitteella interaktiivisia aktiviteette-
ja voi heijastaa eri kokoisille pinnoille.
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OMIVISTA MOBII - INTERAKTIIVINEN PÖYTÄ/
LATTIA

Uusi omiVista Mobii on suunniteltu pöytäkäyttöön. Se 
on korkeussäädettävä, joten heijastaminen onnistuu eri 
kokoisille pöydille tai myös lattialle. OmiVista Mobiita on 
myös helppo siirrellä huoneesta toiseen. 

OmiVista Mobiilla tuot napin painalluksella interaktiivi-
set pinnat kaikenikäisten ja -tasoisten ulottuville. Järjes-
telmän mukana tuleva Sensory Fun Suite sisältää laajan 
valikoiman valmiita aktiviteetteja, jotka on suunniteltu 
stimuloimaan, osallistamaan ja rentouttamaan. 

OmiVista Mobii on kaukosäädinohjattava.

Tuotetiedot omiVista Mobii

Laitteen koko, L x S x K 70 x 50 x 101/130 cm

Laitteen paino 28 kg

Kuvan koko pöydällä, L x K jopa 1,6 x 1,0 m

Valmiita aktiviteetteja Sensory Fun Suite: yli 300

OMIREFLEX MOBILE - INTERAKTIIVINEN 
SEINÄ

OmiReflex Mobile heijastaa seinälle liikkuvien kuvien 
lisäksi käyttäjän peilikuvan, jolloin vuorovaikutus inte-
raktiivisen seinän kanssa on suorempaa. Käyttäjä voi eri  
aktiviteeteissa muun muassa liikutella kohteita, maalata 
kuvia, soittaa rumpuja tai vaikkapa matkustaa halki ava-
ruuden.

OmiReflex Mobile soveltuu erityisesti
• Käyttäjille, jotka tarvitsevat proprioseptiivista ja 
kuulojärjestelmään perustuvaapalautetta
• Koordinaation ja motoristen taitojen kehittämiseen
• Terapeuttiseksi työkaluksi käyttäjän rauhoittami-
seen tai stimuloimiseen.

Tuotetiedot omiReflex Mobile

Laitteen koko, L x S x K 52 x 52 x 9 1cm

Laitteen paino 65 kg

Kuvan koko seinällä, L x K

Laite seinää vasten: 135 x 100 cm

Laite 17 cm seinästä: 200 x 150 cm

Laite 41 cm seinästä: 300 x 225 cm

Valmiita aktiviteetteja Sensory Fun Suite: yli 300

Kuva voidaan heijastaa mille tahansa vaalealle pystysuo-
ralle pinnalle. 
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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.


