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Met Acticomm meer eigen regie

voor mensen met een meervoudige beperking
De Acticomm is een uniek specialistisch computersysteem bestaande
uit een computer met een touchscreen, een verrijdbaar en in hoogte
verstelbaar meubel en speciale Nederlandstalige software.
Dit communicatiehulpmiddel
heeft grote meerwaarde voor
mensen met een beperking,
zowel voor jong en oud als
voor kleuters en leerlingen
in het speciaal onderwijs,
die bijna niet zelfstandig
dingen kunnen doen en
die soms moeilijk kunnen
communiceren.

Vele
activiteiten
in één
hulpmiddel
communiceren
luisteren
kijken
bewegen
activeren
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De vóórdelen
helpt beter te
communiceren
stimuleert het
maken van keuzes
unieke Nederlandstalige
software
rolstoeltoegankelijk meubel
robuust en watervast
aanraakscherm
vergroot de zelfredzaamheid
vergroot de belevingswereld
geeft begeleiders en ouders
tijd voor andere zaken
biedt plezier

Zelf kiezen
Met dit communicatiehulpmiddel kunnen mensen die een ernstige
beperking hebben veel nieuwe dingen leren. Ze kunnen zelf aangeven
wat voor activiteit ze willen doen. Ze kunnen zelf kiezen of ze naar
muziek willen luisteren of een filmpje willen bekijken. Ze kunnen door
middel van picto’s aangeven wat ze willen eten of drinken. Het leek
misschien onmogelijk maar met de Acticomm kunnen ze zelf kiezen
zonder uw hulp! Als ouder of begeleider kunt u rustig even iets anders
doen. En wat is er mooier dan iemand met een beperking deels eigen
regie in ’t leven te geven!

Ervaringen

Uit vakblad Klik:

Ipse de Brugge:

‘Nog nooit heb ik hem
verbaasd zien kijken maar
bij de Acticomm gingen zijn
wenkbrauwen omhoog.’

‘Cliënten komen zelf in actie,
waardoor ze meer bewegen.
We kunnen beter met ze
communiceren en dus
beter begeleiden. Met de
Acticomm vergroten we de
wereld van onze cliënten.’

Eigenschappen
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facebook.com/acticomm

Financieringsmogelijkheden
De financiering is voor particulieren
wellicht mogelijk via de zorgverzekeraar. Scholen, zorginstellingen en
andere organisaties zouden gebruik
kunnen maken van sponsoren.
Wij denken graag met u mee.

Meer informatie of een
vrijblijvende demonstratie
E.
I.
T.
M.

info@acticomm.nl
www.acticomm.nl
(058) 737 01 03
(06) 23 94 02 40

twitter.com/acticomm
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De Acticomm is snel en stil. Het scherm is in hoogte verstelbaar en
kan goed tegen een stootje en is spatwaterdicht. De programma’s
kunnen voor iedere gebruiker op maat ingericht worden. Foto’s
van familieleden of foto’s van een huisdier van thuis of andere
lievelingsafbeeldingen en ook (eigen) filmpjes en muziek zijn door
begeleiders en ouders eenvoudig toe te voegen. Het is mogelijk
om meerdere gebruikersprofielen aan te maken zodat meerdere
personen gebruik kunnen maken van de Acticomm.

De positie
van het
scherm is
gemakkelijk
in te stellen

Acticomm is een product van Sensetronica, ontwikkeld vanuit zorgorganisatie Talant.
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