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Cerebral Pares
Omkring 17 miljoner människor världen över lever med Cerebral Pares, det 
är en livslång funktionsnedsättning som inträffar före, under eller strax efter 
födseln. Funktionsnedsättningen påverkar en persons motorik. Det kan 
sträcka sig från en minskad styrka i en hand till nästan fullständig avsaknad 
av kontrollerande rörelser.  Personer med Cerebral Pares kan ha utmaningar 
med talspråket, och 25% kan inte kommunicera med tal.

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 tar fram enheter och program som stödjer personer med tal- 
och språkutmaningar. För personer med cerebral pares rekommenderar vi:

Kommunikationshjälpmedel för cerebral pares

Software

TD I-110
En specialdesignad 
samtalsapparat förinstallerad 
med kraftfulla AKK-appar. 

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.

Snap Scene
En app för visuella scener där vardagsögonblick 
enkelt omvandlas till kommunikationsmöjligheter 
och språkinlärning. 

Boardmaker 7
Ett komplett verktyg för att skapa bildstödsmaterial, 
med tillgång till mer än 45 000 PCS-symboler

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

Gaze Viewer
Ett enkelt utvärderingsverktyg som spårar och 
registrerar ögonstyrningsfärdigheter. 

Communicator 5
En AKK-lösning skapad för att hjälpa läs- och 
skrivkunniga personer med talsvårigheter att 
kommunicera mer effektivt. 

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

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

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.


