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ALS
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en såkaldt erhvervet neurologisk 
sygdom, som påvirker nervecellerne i hjernen og rygmarven. Sygdommen 
påvirker gradvist et menneskes evne til at gå, bruge sine hænder, tale, 
spise og i sidste ende trække vejret. Når et menneske med ALS begynder 
at opleve problemer med at tale, starter det sædvanligvis ved, at ord 
lejlighedsvist og i mild grad udtales sløret, og at talehastigheden bliver 
langsommere. Herefter udvikler det sig i en sværere grad, indtil talen bliver 
vanskelig for andre at forstå, eller taleevnen helt forsvinder. Det er de 
færreste med ALS, der er hæmmet intellektuelt, men når de mister evnen til 
at bevæge sig og tale, kan det ofte få dem til at føle, som om de er fanget 
i egen krop. Det vurderes, at omkring 1 ud af 50.000 udvikler ALS om året 
på verdensplan, heraf er størstedelen i alderen 40 til 70 år.

Læs mere på: dk.tobiidynavox.com 



Læs mere om Tobii Dynavox og vores løsninger på: dk.tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox udvikler talemaskiner og software, som kan anvendes ved hjælp af 
touch og øjenstyring og samtidig understøtter overgangen mellem de to. Til dig med 
ALS anbefaler vi: 

Kommunikationsløsninger til dig med ALS 

Software

TD Pilot
En iPad-baseret kommunikationsenhed, 
som du styrer med øjnene for at 
kommunikere og tilgå iPadOS. 

I-Series
En specialbygget kommunikations-
computer, som du styrer med øjnene for 
at kommunikere og tilgå Windows. 

PCEye
Et fleksibetl øjenstyringsmodul til at 
styre din computer, tilgå Windows og 
spille spil – kun ved brug af øjnene. 

Communicator 5, TD Control, TD Snap, TD Browse, 
Gaze Viewer, Snap Scene.

TD Snap, TD Talk. Communicator 5, TD Control, TD Snap, Gaze Viewer.

Communicator 5
En ASK-løsning designet til at hjælpe personer 
med sproghandicap, som kan læse og skrive, til at 
kommunikere mere effektivt. 

TD Talk
En simpel tekst til tale-app, der gør naturlig 
samtale mulig kun ved brug af dine øjne eller 
hænder. 

Gaze Viewer
Et simpelt vurderingsværktøj, der sporer og 
registrerer øjenstyringsfærdigheder. 

TD Control
Styr Windows kun med øjnene på en I-Series eller 
PCEye-enhed. 

Browse
Surf intuitivt på internettet kun ved brug af øjnene 
på en I-Series-talecomputer. 

TD Snap
En symbolbaseret ASK-software med et udvalg af 
løsninger, heriblandt et tekstsidesæt. Komplet med 
værktøjer og ressourcer. 


