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iTalk2 
 
Hjälpmedel för kommunikation. 
Samtalsapparat med två knappar. iTalk2 kan 
spela upp två meddelanden på en eller flera 
nivåer. 
 
Beskrivning  

- Spelar upp två meddelanden 
- Totalt 4 minuters inspelning på tre nivåer 
- Genomskinliga snaplock som kan tas av 
- Steglös volymkontroll 
- Kan användas för att aktivera leksaker eller andra apparater 
- Drivs med batteri, 9 volt 
- Kan monteras, men kräver då separat monteringsplatta 

 

Hantering  
Stäng av apparaten när den inte används. När apparaten inte fungerar som den ska 
behöver man byta batteri. Fungerar det inte efter batteribyte behöver den lämnas in. 
Kontakta förskrivaren. 
 

Allmänt om användning  
Det varierar hur apparaten används. Apparaten kan anpassas med aktuellt 
meddelande utifrån situation och aktivitet.  
 
iTalk2 kan också användas för specifika meddelanden, som är förberedda för valda 
situationer. För att förstärka visuellt går det att sätta en bild under det genomskinliga 
locket.  
 
Observera att ljudvolymen kan bli stark. Ta för vana att kontrollera volymen före 
användning om användaren är ljudkänslig. 
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Förslag på användning – iTalk2   
 
 Svara – uttrycka åsikt 

- svara på ja/nej på frågor 
- uttrycka om något är bra eller dåligt 

 
 Göra val 

Uttrycka önskan och att få uppleva konsekvens av sina val: 
- välja mellan två aktiviteter, t.ex att rita – läsa saga 
- välja mellan två sånger, inspelade, eller som ska sjungas 
- välja mellan två mellanmål, smörgås/yoghurt 
- bestämma över en aktivitet, mera - sluta 

 
 Berätta – och skicka frågan vidare! 

Ena knappen används för att förmedla något. Med den andra riktas en fråga 
till samtalspartnern: 
- Idag har jag bakat! - Vad har du gjort idag? 
- Jag heter Emil! -  Vad heter du? 
 

 Berätta om sig själv 
- Känsloläge: Jag mår bra – Det är skit! 
- Vad man gillar/ogillar: Jag gillar hundar – Jag gillar inte katter 

 
 Kommunikationslek 

Öva turtagning i samtal och upplev att trycket leder till en reaktion hos 
samtalspartnern!  
- Frågor: Vad heter du? Vilken är din favoritfärg? 
- Ropa på någon: Mamma! – Pappa! 
- Upprepning: återkommande fraser i ramsor, sagor och sånger 
 

 

 

 

 

 

 

 


