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Synpunkter på nuvarande sortiment – mötesanteckning 210607
Närvarande: Lovisa Verner (CFH), Maria Paulin (VUH), Erik Kransmo (BUH), Magdalena Andersson
(LoF), Sandra Karlsson (KGA)
Ta upp både positiva och negativa synpunkter och erfarenheter av nuvarande sortiment.

Funktion
Huvudhjälpmedel
Möter hjälpmedlen patienternas behov? Saknas någon funktion/inställning?
Indi och I-110 med Snap Core First eller Communicator
Snap Core first är ett bra och enkelt program med enkel redigering. Bra tangentbord. Begränsat till
Android. Bra med raster till Indi. Bra inställningar för tryckkänslighet i Snap core first. Mycket bra
funktion för ordformer i Snap Core first.

I-13 och I-16 med Snap Core First eller Communicator
Communicator är ett för avancerat program för att nätverk ska kunna ta det till sig. Bra
uppdateringar från i-12 och i-15, bättre styrning av dator generellt, även utanför
kommunikationsprogram.

Gridpad Go med Grid 3
Grid 3 är lätt att redigera i, men det blir för litet om man gör det direkt i en Grid Pad Go.
Super Core saknar funktionen att dölja knappar för att skala av upplägget. Brister i att ordformer
bara finns för verb.

Gridpad Pro/Eye med Grid 3
Ej förskriven under senaste upphandlingsperioden.

PC-Eye
-

Lightwriter SL50
Bra att komma direkt in i prata-läge, till skillnad från SL40. Bra, korta beskrivningar över hur
apparaten fungerar. Bra batterier. Lätt att lära sig. Bra menyer, smidigt att de är uppdelade.
Telefonkoppling har fungerat bra, men man vill kunna välja att bara ha samtal eller bara sms.

Micro Voice röstförstärkare
Bra ljud.
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Tillbehör
Synpunkter på produkternas tillbehör utifrån patientens behov av anpassning på hjälpmedlet. Saknas
något tillbehör? Är tillbehöret funktionellt?
Indi – Raster
Fungerat bra.

Lightwriter – raster
Fungerat bra. Bra med tre nivåer.

Micro Voice – mikrofoner
Beige headset fungerar bättre med glasögon och hörapparat. Svarta headset är mer stabilt, sitter
bättre. Beige är tunt, men behöver vara mer stabilt.

Micro Voice - bälte
Krånglig hantering av bältet, när baksidan ska skruvas av.

Kvalitet
Har du skickat in reklamationer och/eller avvikelser på produkten? Har produkten några ”svaga”
punkter?
Gäller både huvudhjälpmedel och tillbehör.
Indi eller I-110
Lite väl tung. Bra med axelband, men blir dock stationär ändå på grund av tyngden. Bra ljud.
Behöver vara mer stöttåliga än en iPad, med rejälare skydd. Struligt med telefonkoppling. Indi och
telefon tappar kontakt med varandra.

I-13 och I-16
Möjlighet att koppla iPhone är önskvärt.

Gridpad Go
Dålig laddning, problem med batteri. Hårdvaruproblem och mjukvaruproblem.

Gridpad Pro/Eye
Ej förskriven under senaste upphandlingsperioden.
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Lightwriter
Tremorskydd stör funktionen att kunna göra hård avstängning. Stänkskyddet fungerar bra, smiter
åt.

MicroVoice
Glidande volymreglage som är lättåtkomligt, leder till oönskade volyminställningar.
Återkommande problem med rundgång, svårt att veta vad det beror på.
Inget tilltalande utseende.

Övrigt
Finns behov av annan typ av hjälpmedel eller tillbehör?

Samtalsapparat med dynamisk display – med och utan ögonstyrning (Kommunikationsdatorer)
Produktnamn

Produktbeskrivning

Indi, Indi 7 och I-110

Mindre kommunikationsdatorer med pekskärm.
Går också att styra med kontakter.
Finns med programvarorna Snap Core First eller Communicator 5
Communicator 5 är en mjukvara för AKK som omvandlar text och symboler till
tal och som även ger dig kontroll över din dator, din omgivning (TV, dörrar
etc.) och digital kommunikation som SMS, Skype etc.
Snap Core First är ett AKK-program som riktar sig till symbolanvändare. Core
First är ett forskningsbaserat basordsramverk som hjälper användare att
utveckla ordförråd och kommunikationsförmågor.

I-13 och I-16

Kommunikationsdatorer som kan styras via ögonstyrning eller
pekskärm. Går också att styra med kontakter.
Kommer med kommunikationsprogramvarorna Communicator 5
och Snap Core First, se beskrivning ovan.
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Grid Pad Go
Finns i storlekarna 8” och 10”

Mindre kommunikationsdator med pekskärm.
Går också att styra med kontakter.
Kommer med kommunikationsprogramvaran Grid 3.
Grid 3 är ett AKK-program som innehåller funktioner och verktyg som där man
kan skapa egna anpassningar, skicka och ta emot email, kontrollera din dator
och styra din omgivning. Alla manövermetoder är tillgängliga för alla
funktioner.

Grid Pad Pro och Grid Pad Eye
Finns i storlekarna 12” och 15”

Kommunikationsdatorer med eller utan ögonstyrning. Har
pekskärm och möjlighet finns att styra med kontakter.
Kommer med programvaran Grid 3, se beskrivning ovan.

Fristående ögonstyrning
Produktnamn

Produktbeskrivning

PCEye

Ögonstyrningsenhet som ansluts till datorns USB-port. Fungerar
både till bärbar dator samt på extern skärm. Ger möjlighet till
åtkomst av datorns alla funktioner. Surfa på nätet, håll kontakt på
sociala medier, skapa dokument mm.
Kan användas på skärmar upp till 27”
Ögonstyrningsenheten fästs på skärmens framkant.
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EyeTech

En ögonstyrningskamera som göra att du kan styra din enhet med
ögonen. Har full integration med Grid 3. Ger möjlighet för
kommunikation, datorkontroll och omgivningskontroll.

Samtalsapparat med tangentbord och syntetiskt tal
Produktnamn

Produktbeskrivning

Lightwriter SL50

Samtalsapparat med ordprediktion och möjlighet att spara färdiga
meningar.
Svensk, engelsk, norsk, holländsk, dansk och tysk talsyntes ingår.
Texten visas på två displayer. Kan kopplas till mobiltelefon via
bluetooth för att ringa eller sms:a. Kan förses med tre olika raster.
Apparaten kan monteras på rullstol eller bordsstativ.
Mått: 24x14x5,5 cm. Vikt: 740 g

Röstförstärkare
Produktnamn

Produktbeskrivning
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Micro Voice

headsetmikrofon (beige)

Levereras med svart headset, bältesklämma, midjebälte och
laddare.

myggmikrofon

strupmikrofon

fästs på huvudet och vilar på öronen levereras med en liten klämma vilket fästs på halsen mot struphuvudet
gör den enkel att fästa på kläder

