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Cerebral parese
Cerebral parese er en livslang funksjonshemming som påvirker en persons 
bevegelsesevne, balanse og holdning. Tilstandens alvorlighetsgrad kan 
variere fra svakhet i én hånd til nesten fullstendig manglende evne til 
frivillig bevegelse. Blant andre trekk kan personer med cerebral parese 
ha nedsatte kognitive ferdigheter og/eller utfordringer med taleevnen. 
Så mange som én av fire med tilstanden kan ikke snakke. Dette er den 
vanligste fysiske funksjonshemmingen i barndommen. Det finnes omtrent 
17 millioner mennesker i verden med cerebral parese, som oppstår før, 
under eller kort tid etter fødselen.

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 lager øyestyrte og berøringsbaserte enheter og programvare 
for å støtte personer med nedsatte språk- og kommunikasjonsevner. 
For personer med cerebral parese anbefaler vi:

Kommunikasjonshjelpemidler for cerebral parese

Software

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

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

TD I-110
En spesialutviklet 
kommunikasjonsenhet 
med berøringsskjerm, 
forhåndsinnlastet med 
en kraftfull ASK-app. 

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, Snap Scene.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.

Communicator 5
En komplett ASK-løsning som er designet for 
å hjelpe 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. 

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

Snap Scene
En her-og-nå-, scenebasert språklæringsapp som 
forvandler hverdagsøyeblikk til læringsmuligheter. 

Boardmaker 7
Et kraftfullt spesialopplæringsverktøy for lærere og 
terapeuter, der man kan opprette spesialtilpassede 
symbolbaserte materialer via mer enn 50 000 
bildesymboler. 

Gaze Viewer
Et enkelt evalueringsverktøy som sporer og 
registrerer øyestyringsferdigheter. 


