Nieuwsbrief
Communicatie Apparatuur B.V.
Editie, April 2013

Gespecialiseerd in communicatie oplossingen voor mensen die niet of niet goed
kunnen spreken als gevolg van Parkinson, ALS, MS, Afasie, plotsdoven, etc.

www.commap.nl
Tip: Bezoek ons bij de bijeenkomst van de Locked In vereniging op 31 mei 2013, Zaal
Verploegen te Wijchen. Meer info staat op onze website.
G E P L A N D I N
H E T V O L G E N D E
N U M M E R :

Nieuwe producten
Tablet met toetsenbordraster
Meer Comm-Apps
Computerhulpmiddelen

DuoDuo- Communicator.
Deze nieuwste communicator
is speciaal ontwikkeld om
met twee personen te communiceren, waar spreken niet
meer lukt of waar een van de
gesprekspartners niet kan
horen, zoals bij plots-doven.

De kostprijs van de
DuoComm ligt op minder dan
de helft van de nu vaak ingezette apparaten, waardoor
het een goed alternatief is
voor bijvoorbeeld de Lightwriter.

SIDE op een Tablet.
Voor een aantal mensen die
niet kunnen spreken is ook
het bedienen van een toetsenbord of zelfs een schakelaar niet mogelijk.

I N F O R M A T I E :

Wij helpen u graag aan meer
informatie, advies of een
demonstratie. U kunt ons
bellen of e-mailen.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Communicatie Apparatuur B.V.
Postbus 490
5400 AL Uden
Tel: 0413-28 70 52
www.commap.nl

Redactie:
info@commap.nl
Voor aanmelden, ideeën, tips opmerkingen en uw bijdrage.

De Duo-Communicator werkt
met een los USB-toetsen bord, waardoor ook slechtzienden via een grootletter
toetsenbord, ermee kunnen
werken. Ook kan
een toetsenbordraster gebruikt
worden.
Het dubbele display met grote
letters maakt het een zeer
toegankelijk apparaat.

De eerste DuoComm is deze
week geleverd aan een oudere dame die niet meer kan
horen. Nu kunnen de familie
en de verzorging op eenvoudige wijze een boodschap overbrengen.
Voor een demonstratie of
persoonlijk advies kunt u met
ons contact opnemen.

N i e u w e
o n t w i k k e l i n g e n
Communicatie Apps.
Steeds vaker krijgen we de vraag om communicatie– Apps. Veel
mensen willen gebruik maken van een standaard tablet of telefoon. Speciaal hiervoor hebben we de Comm-App ontwikkeld.
Hiermee kan men een compleet communicatie systeem opzetten op basis van een aanraakscherm met pictogrammen en een
schermtoetsenbord.
Hiermee lopen we vooruit op de trend waarin computersystemen
algemeen gebruik worden en zijn mensen in staat zelf een tablet
aan te schaffen aangezien computers sinds 1 januari
2013 niet meer vergoed worden door uw verzekeraar.
Intensive care.
Al jaren komen we voor een dringende hulpvraag ook met onze
apparatuur op de intensive care van diverse ziekenhuizen. In
een groot aantal gevallen kunnen mensen kortdurend of soms

I n

Al jaren hebben we hiervoor
SIDE als communicatie oplossing.
Nu is SIDE ook verkrijgbaar
voor het Android platform,
zodat deze ook op toegankelijke tablets en op telefoons kan werken.
In combinatie met de MMS,
een schakelaar die via een
camera bewegingen detecteert, kan hiermee met zeer
kleine bewegingen letter voor
letter gecommuniceerd worden.

C o m m u n i c a t i e
h e t z i e k e n h u i s

zelfs langere tijd niet spreken.
Het zal je maar gebeuren dat je niet duidelijk kan maken
wat je voelt en wat je wensen zijn.
De SIDE communicatie computer is ook
beschikbaar voor op
de IC.
Samen met een
groot ziekenhuis zijn
we bezig met een
project om iedere IC
patiënt deze mogelijkheid te bieden voor zowel dagelijkse
communicatie, als voor het bedienen van de Alarmering
maar ook voor de TV en de Radio.

