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ALS
Amyotrofisk lateral sklerose er en ervervet nevrologisk sykdom som rammer 
nerveceller i hjernen og ryggmargen. Det påvirker gradvis en persons evne 
til å gå, bruke hendene, snakke, spise og til slutt puste. Når vedkommende 
utvikler problemer med å snakke, starter det vanligvis med utydelig uttale av 
et og annet ord samt nedsatt talehastighet. Deretter tiltar det i alvorlighetsgrad, 
inntil talen blir vanskelig for andre å forstå eller ikke fungerer i det hele tatt. 
De fleste ALS-pasienter er ikke intellektuelt svekket, selv om de mister 
evnen til å bevege seg og snakke. Dette gjør ofte at de føler seg fanget 
inne i sin egen kropp. Omtrent 1 av 50 000 personer på verdensbasis 
utvikler ALS per år, de fleste er mellom 40 og 70 år.

Du finner mer informasjon på: no.tobiidynavox.com



For mer informasjon om Tobii Dynavox og produktene våre, gå til: no.tobiidynavox.com/pages/produkter

Tobii Dynavox utvikler enheter og programvare som kan brukes 
med berøring og øyestyring, og støtter overgangen mellom de to. 
For personer med ALS anbefaler vi: 

Kommunikasjonshjelpemidler for ALS

Software

TD Pilot
Et iPad-basert betjeningshjelpemiddel 
som styres med øynene for å få tilgang 
til iPadOS. 

I-Series
En spesialutviklet kommunikasjons- 
enhet som styres med øynene for å 
kommunisere og få tilgang til Windows.

PCEye
En fleksibel øyestyringsenhet til å styre 
datamaskinen med, få tilgang til Windows 
og spille spill, kun ved hjelp av øynene. 

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

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

Communicator 5
En ASK-løsning som er designet for å hjelpe lese- 
og skrivekyndige personer med språklige funksjons- 
nedsettelser til å kommunisere mer effektivt.

TD Snap
En symbolbasert ASK-programvare med et utvalg 
av løsninger, deriblant et tekstsidesett, komplett 
med verktøy og ressurser.

TD Talk
En enkel tekst-til-tale-app som muliggjør naturlige 
samtaler kun ved hjelp av øynene eller hendene.

Gaze Viewer
Et enkelt evalueringsverktøy som sporer 
og registrerer øyestyringsferdigheter.

TD Control
En måte å kontrollere Windows på kun ved hjelp 
av øynene på en I-Series- eller PCEye-enhet.


