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ALS
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurologisk sjukdom som påverkar 
nervceller i både hjärna och ryggmärg. Sjukdomen påverkar successivt 
motoriken, talkommunikation, förmågan att svälja och till slut andningen. 
De flesta insjuknar vid 40–70 års ålder och ca 1 av 50 000 personer är 
diagnostiserade med ALS. Kommunikationsutmaningarna för patienterna 
inleds vanligtvis med milt sluddrande eller svårigheter att uttala enstaka ord 
och en långsammare talhastighet. Det blir successivt en större utmaning 
att tala, och tids nog försvinner talet helt. De flesta personer med ALS har 
ingen intellektuell påverkan, vilket gör att de kan känna sig instängda i sina 
egna kroppar när förmågan att kommunicera och röra sig försvinner.

För mer information, besök gärna: se.tobiidynavox.com



Mer information om Tobii Dynavox och våra produkter hittar du på: se.tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox skapar enheter och program som kan användas med olika typer 
av styrsätt (ögonstyrning och pekstyrning/touch). För personer med ALS 
rekommenderar vi:

Kommunikationshjälpmedel för ALS

Software

TD Pilot
En iPad-baserad kommunikationsenhet 
för ögonstyrning, gjord för kommunikation 
och åtkomst till iPadOS.

I-Series
En specialbyggd kommunikationsenhet 
med ögonstyrning för att kommunicera 
och få tillgång till Windows.

PCEye
En flexibel ögonstyrningsenhet som 
låter dig styra din dator enbart med 
hjälp av ögonen, även utomhus.

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 AKK-lösning skapad för att hjälpa läs- och 
skrivkunniga personer med talsvårigheter att 
kommunicera mer effektivt. 

TD Snap
En flexibel, robust och evidensbaserad AKK-app 
med lösningar för olika behov. Komplett med 
färdigt ordförråd, smarta verktyg och resurser. 

TD Talk
En smidig text till tal-app som möjliggör 
naturliga samtal genom att använda ögonstyrning 
eller touch.

Gaze Viewer
Ett enkelt utvärderingsverktyg som spårar och 
registrerar ögonstyrningsfärdigheter. 

TD Control
Ett sätt att styra Windows med hjälp av ögonen 
på I-Serien eller PCEye. 


