JYSK HANDI
hjælpemidler til børn og voksne siden 1990

KOMMUNIKATION
Tag os med på råd...
- vi har mange års erfaring med,
at finde den helt rigtige løsning!

Kommunikationsudstyr
VELKOMMEN
til Jysk Handi`s verden af kommunikationsløsninger.
Jysk Handi har mere end 20 års erfaring i kommunikations
kompenserende hjælpemidler til børn og voksne.

Igennem årerne har vi lavet rigtig mange forskellige løsninger
til brugere med hver deres individuelle behov.
Vores speciale er kommunikations hjælpemidler,
udviklet til brugere uden verbalt sprog.
Tit laver vi en særlig tilpasset "Georg Gearløsning", der
supplerer de hjælpemidler, der allerede er på markedet
- netop med det fokus, at de tekniske løsninger bliver lette
at håndtere i hverdagen for mennesker der
ikke nødvendigvis er teknisk interesserede.

Vi håber du bliver inspireret til
netop den løsning, du har brug for.

ALT ER MULIGT!

Computerarm Type 1
Computerarm Type 1

Monteres typisk på
kørestolens sæderamme,
hvorefter computerens
placering og indstilling
følger sædebundens
indstilling.
Computerarmen kan løftes
op og drejes ud til siden
samt løftes fri af beslaget,
så der er let adgang til
stolen.
Computerarm Type 1 er en
enkel, sikker og stabil
løsning, som kan anvendes
til alle typer af mindre
kommunikationscomputere samt forskellige typer
af talemaskiner.

Der er mulighed for,
at etablere el til
kommunikationsudstyret.

Computerarm Type 2
Se også RAM Montering

Computerarm Type 2
er udviklet til brugere, der
har behov for placering af
kommunikationsudstyr som
kontakter, mobiltelefon,
omverdens kontrol,
display, IPad etc.
Computerarm Type 2 kan placeres på kørestolens armlæn,
bord eller sæde og giver en
høj fleksibilitet i
forhold til positionering.
Der er mulighed for, at etablere el
til kommunikationsudstyret.

Armen justeres nemt via
fingerskruer.

Computerarm Type 3
Computerarm Type 3
er udviklet til brugere med et
kontrolleret bevægelsesmønster,
der har behov for en meget fleksibel positionering af kontakter
eller let kommunikationsudstyr
som f.eks. en Tablet eller IPad og
som har brug for, nemt og hurtigt, at kunne omplacere og justere computerarmen efter behov.

Computerarm Type 3 kan placeres på f.eks.
gå stativ, ståstativ, manuel kørestol, elektrisk
kørestol eller en seng.
Med en superclamp kan den monteres på et
bord eller en seng.

Computerarm Type 4
Computerarm Type 4
er udviklet til brugere, der har behov
for placering af kommunikations
udstyr som f.eks. Øjenstyring.
Computerarm Type 4
placeres på siden af kørestolen og
kan positioneres både op/ned samt
justeres i afstanden frem/tilbage.

Computerarm Type 4 er meget anvendelige til
f.eks. ALS patienter og andre brugere med
samme problemstilling.

Computerarm Type 4
Computerarm Type 4
placeres passivt i holder bagpå ryglænet,
så der er let adgang
ud og ind i stolen.

Ved tilkøb af
LX-hoved vil
kommunikations
udstyret kunne
positioneres i alle
retninger.

Der er mulighed for, at etablere el til
kommunikationsudstyret.

Computerarm Type 6

Computerarm Type 6
er en sikker og stabil computerarm til montering på kørestole.
Computerarmen monteres typisk på stoleryggen, hvorefter
computerens placering og indstilling følger siddestillingen.
Computerarmen svinges op og bag over ryggen til en passiv position. Dette giver et simpelt og hurtigt skift mellem aktiv og passiv
position, hvor brugerindstillingerne bevares.
Der er mulighed for at lave en 35 gr. sving-ud funktion.
I passiv position er der let adgang til at komme ud og ind i
stolen samt de øvrige nødvendige servicefunktioner.
Løsningen kan anvendes til alle typer af kommunikations
udstyr.

Computerarm Type 6
Computeren og armen er hver for sig
aftagelige uden brug af værktøj.
Stik

El panel placeret brugervenligt
for hjælper og personale.
Sikre let betjening og giver
stor drift sikkerhed.
Der er beskyttet kabeltræk til
beskyttelse af ledninger, så de
ikke rives løs.
Strømforsyning fra el-kørestolens batteri eller batteriback-up
til manuelle kørestole forlænger drift tiden for
kommunikationsudstyret til en hel dag.

Computerarm Type 8

Computerarm Type 8
er til montering på kørestole.
Computerarmen monteres typisk på stoleryggen, hvorefter
computerens placering og indstilling følger siddestillingen.
Brugeren kan ved hjælp af f.eks.
Joystick menu eller en 0/1 kontakt let indstille skærmens højde position i et område på 200350 mm og derved opnå en optimal indstilling af skærmen.
Derudover kan brugeren køre
ind ved et bord.
Computerarmen svinges op og
bag over ryggen til en passiv
position der giver et simpel og
hurtigt skift mellem aktiv og
passiv position, hvor brugerindstillingerne bevares.
I passiv position er der let adgang til at komme ud og ind i
stolen samt de øvrige nødvendige servicefunktioner.
Der er mulighed for, at
etablere el til
kommunikationsudstyret.

Løsningen kan anvendes til alle
typer af kommunikations udstyr.
Der er mulighed for at lave en
35 gr. sving-ud funktion.

Computerarm Type 8
Stik

Computeren og armen er hver for sig
aftagelige uden brug af værktøj.

El panel placeret brugervenligt
for hjælper og personale. Sikre let betjening og giver stor
drift sikkerhed.

Kontakt til justering af
skærmens position.

Der er beskyttet kabeltræk
til beskyttelse af ledninger,
så de ikke rives løs.

RAM Montering
RAM Montering er en række produkter, der har
uendelig mange muligheder for anvendelse og justering.
Placering af kontakter, mobiltelefoner, omverdens
kontrol, display etc.
Løsningen kan udbygges med supplerende elementer når
nye behov opstår.
Udstyret er enkelt at bruge og har stor fleksibilitet og
høj stabilitet.
Systemet er bygget op af kugle- og mellemled som
fastspændes med fingerskruer.
Fås i Ø25 og Ø38

RAM Montering

Holdere til IPad, Tablet, Mobil
Jysk Handi har et stort udvalg af
forskellige holdere til IPad, Tablet
og Mobil som kan monteres sammen med forskellige typer af computerarme.

Tablet ”10 holder X-grip universal

IPad TAB3 holder

Holdere til IPad, Tablet, Mobil

IPad & IPad 2 holder med lås

IPad m/cover holder

Tablet ”7 holder
X-grip universal

IPad & IPad mini holder

Mobil holder X-grip

Mobilstander

Mobilstanderen er udviklet til brugere der har behov for, at have kommunikationsudstyr foran sig enten siddende eller liggende.
LX Armen kan positioneres i alle retninger og kan let og ubesværet
indstilles uden brug af værktøj og justeres til individuelt brug til forskellige behov i løbet af dagen.

LX Arm bordmodel

LX Arm bordmodel er en relativ simpel løsning til
fastgørelse af computere på en bordkant.
LX Armen fastgøres på en bordkant med en fingerskrue.
Computeren monteres på armen med et quickbeslag.
Computeren kan vinkles og vippes i alle retninger.

Flexarm med kontakt
Flexarm med kindkontakt.
Solid og stabil flexarm som
tilpasses uden brug af værktøj.

Superclamp med solid justergreb kan
fastgøres på rør, bordkant og seng.

Her er der koblet et Trådløst
Nødkald på Flexarmen med
kindkontakt.

Kontakt placering
Arm til kindkontakt, fast position.
Let og stabil kontaktarm til montage evt. på kørestol for bruger med
svag muskulatur og svækkede bevægelser.

Arm til kindkontakt, justerbar position.
Meget robust og stabil kontaktarm til montage evt. på kørestol for
brugere med meget aktive bevægelser.
Let justerbar i alle positioner uden brug af værktøj.

ALT ER MULIGT
Når den helt rigtige løsning skal vælges er der en række
faktorer der skal tages stilling til, bl.a.
I hvilket miljø skal kommunikationsløsningen bruges ?
(Skole, hjem, institution, på job, i fritiden m.m.)
Hvor mange timer om dagen skal kommunikationsudstyret
bruges ?
Hvad har forældre, familie, personale behov for i forbindelse med kommunikationsudstyret ?
Har du spørgsmål, så ring endelig, vi sidder klar til at hjælpe dig!

JYSK HANDI
Hornbjergvej 11
8543 Hornslet
+ 45 86 99 65 00
mail@jyskhandi.dk

Vi ses på

Rasmus Henriksen
www.jyskhandi.dk

