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Cerebral parese
Cerebral parese (CP) er et livslangt handicap, der påvirker et menneskes 
bevægelsesevne, balanceevne og kropsholdning. Handicappets påvirkning 
kan variere fra eksempelvis svækkelse af den ene hånd til en næsten 
komplet mangel på frivillig bevægelsesfrihed. Personer med cerebral 
parese kan også have et intellektuelt handicap og/eller udfordringer med 
taleevnen – så mange som en ud af fire med CP kan ikke tale. Cerebral 
parese er en af de hyppigste årsager til bevægelseshandicap hos børn, og 
det vurderes, at der findes omkring 17 millioner mennesker med diagnosen 
på verdensplan.

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 med touch og øjenstyring 
til at hjælpe mennesker med sprog- og kommunikationshandicap. Til dig 
med cerebral parese anbefaler vi:

Kommunikationsløsninger til dig med cerebral parese

Software

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

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

TD I-110
En specialbygget 
kommunikationsenhed 
med touchskærm. Kommer 
forhåndsinstalleret med en 
kraftfuld ASK-app. 

PCEye

Et fleksibelt 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, Snap Scene.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.

Communicator 5
En komplet ASK-løsning designet til at hjælpe 
personer med sproghandicap til at kommunikere 
mere effektivt. 

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

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

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

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

Snap Scene
En her og nu-baseret sproglæringsapp, 
der forvandler hverdagens øjeblikke til 
undervisningsmuligheder. 

Boardmaker 7
Et effektivt specialundervisningsværktøj 
til undervisere og terapeuter til at skabe 
skræddersyet, symbolbaseret materiale med 
adgang til mere end 50.000 PCS-symboler.

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


