Självständighet i ditt hem
Omgivningskontroll

Omgivningskontroll gör det möjligt för dig med
kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar att
enklare styra funktioner i din omgivning. Det kan till
exempel vara att öppna eller stänga dörrar, styra
lampor, sängfunktioner och att styra din TV.
Vårt system använder i huvudsak infrarött ljus (IR)
för trådlös styrning. Det är ett säkert och användarvänligt system där du som användare får full kontroll.
Det passar bra i ett hem där det är viktigt att du
verkligen ser vad du styr för att vara säker på att du
styr rätt funktion. Några av våra produkter har även
utrustats med Gewa Radio (GR) för att möjliggöra
styring av funktioner utom synhåll. Vår senaste teknik
möjliggör att styra tredjepartsappar och att navigera
runt i din smartphone.
Våra produkter används i privata hem, på sjukhus,
i skolor, på arbetsplatser och i speciellt anpassade
boenden.

Detta kan du styra
Förutom konsumentprodukter såsom TV, digitalboxar, stereo, tredjepartsappar och smartphones,
behöver du kunna styra andra funktioner i ditt hem. Med Abilias specialprodukter får du
en helhetslösning och kan styra allt med en och samma fjärrkontroll. Att självständigt
kunna styra din egen miljö ger dig frihet och säkerhet att kunna leva ditt liv på dina egna
villkor.

1 DÖRRAR

ANDROMEDA MOTTAGARE
ART NR 419812 / 419850

Fjärrstyrd dörrautomatik ger dig möjlighet att självständigt ta dig in och
ut ur din bostad och röra dig fritt inuti huset.
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LAMPOR / APPARATER

Med en reläbox är det enkelt för dig
att tända och släcka lampor och andra
apparater. Reläboxen är lätt att koppla in,
flytta och anpassa för nya funktioner.
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ANDROMEDA SOCKET
ART NR 419880
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ANDROMEDA SOCKET
ART NR 419880

HUSHÅLLSAPPARATER
Med Andromeda Socket och en valfri manöverkontakt kan
du enkelt styra till exempel en hushållsapparat, batterileksak
eller lampa. Andromeda Socket passar dig som har svårt att förstå till
exempel hur en apparat fungerar, är darrig på handen, har nedsatt
muskelkraft eller syn.

4 SÄNG

Med sängmottagare kan du självständigt ändra läge i sängen. Tillsammans med en
motordriven säng och trådlös fjärrkontroll kan du till exempel ändra huvudändens höjd.
Sängmottagaren kan styra två funktioner samtidigt. Detta möjliggör en stabil och
bekväm positionering.
GEWA ANDROMEDA BED
ART NR 419893

Fjärrkontroller för varje behov
Abilia har ett brett utbud av fjärrkontroller och manöverkontakter för att tillgodose just ditt
unika behov. Med en och samma enhet kan du styra både special- och konsumentprodukter.
Abilias fjärrkontroller är programmerbara och kan lätt lära in IR-signaler från den kontroll
som följer med din TV. Nedan följer ett urval av Abilias sortiment.

AVANCERAD FJÄRRKONTROLL FÖR BÅDE DEN FYSISKA OCH VIRTUELLA VÄRLDEN
Detta är vårt mest avancerade system som kan styra både den fysiska omgivningen i hemmet
och även appar i en smartphone eller surfplatta. Det är enkelt att ändra mellan radskanning och
punktskanningen beroende på vilka appar som används. Systemet kan användas med
valfri manöverkontakt.
GEWA CONNECT
ART NR. 461600
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FJÄRRKONTROLL MED TELEFONFUNTION
GEWA One är en fjärrkontroll som hjälper
dig att hantera utrustning i ditt boende. Du
kan styra TV, musikanläggning, mottagare
för lampor, sängfunktioner och dörrautomatik.
För att du ska kunna hålla kontakt med dina
nära och kära och snabbt kunna nå en stödperson har du möjlighet att ringa och sms:a
med GEWA One.

GEWA ONE
ART NR. 461600
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FJÄRRKONTROLL MED
FINGERGUIDE OCH SKANNING
Fjärrkontrollen levereras med fingerguide.
Det är lätt att byta över till skanning med en extern
manöverkontakt. Bilder med symboler att fästa på
knapparna kan enkelt skapas på Abilias hemsida.

1

CONTROL PROG
ART. NR. 425700

FJÄRRKONTROLL FÖR DIREKTPEKNING
Fjärrkontroll för direktpekning med fingerguide
är bekväm att hålla i och är enkel att använda för dig
med kognitiva eller motoriska funktionshinder. Bekräftelse
av en knapptryckning sker i form av vibration, ljud och
ljus. Bilder med symboler till knapparna kan
enkelt skapas på Abilias hemsida.

GEWA MAXI
ART NR. 461130

FJÄRRKONTROLL MED EXTERNA MANÖVERKONTAKTER
Denna fjärrkontroll är bra för dig med stora kognitiva eller
motoriska funktionsnedsättningar. Du kan styra upp till sex
fuktioner med separata valfria manöverkontakter.
BIG JACK
ART NR. 402500

STYRSÄTT OCH MANÖVERKONTAKTER
När du har behov av att styra en fjärrkontroll med en yttre
manöverkontakt har Abilia ett stort sortiment att välja ur.
En manöverkontakt kan till exempel vara en stor knapp
eller ett sug- och blåsmunstycke.

PIKO BUTTON 50
PIKO
50
ARTBUTTON
NR 451505
ART NR 451505

I en individuell utprovning kan vi alltid hjälpa dig välja ut
ett styrsätt, oavsett vilken rörelseförmåga eller muskelkraft
du har.
Vi har olika monteringssystem som används för att placera
din fjärrkontroll och eventuella kontakter där du behöver
dem. Oavsett om du ligger i sängen och behöver tända
en lampa, eller sitter i vardagsrummet och vill styra din TV
så ska du ha möjlighet att nå allt du behöver.

SÅ KAN DU FÅ OMGIVNINGSKONTROLL I DITT HEM
Abilias tekniska hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentraler runt om i
Sverige. Bostadsanpassning söker du i din kommun. För att få tillgång till ett
hjälpmedel eller för att få en bostadsanpassning kontaktar du din arbetsterapeut,
vårdgivare eller vårdcentral, så kan de hjälpa dig vidare.

SPECIALANPASSNING OCH UTBILDNING
Många av våra hjälpmedel kan specialanpassas till varje enskild individ, därför
är det viktigt att du och dina anhöriga känner er säkra på produkten och de
möjligheter som finns. Våra konsulenter, produktansvariga och servicetekniker
har god kunskap om produkterna och bistår vid förfrågan.

KURS, WORKSHOP OCH PRESENTATIONER
På Abilia håller vi regelbundet kurser/webinar, workshops och presentationer
om våra hjälpmedel och lösningar. På vår hemsida hittar du en översikt över
aktuella planerade kurser/webinar runt om i landet. Du kan också ta kontakt
med oss direkt för att avtala om kurser/webinar eller produktvisningar utifrån
ditt behov.
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OM ABILIA
Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag.
Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att
skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid
behov. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och
vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.
Vi på Abilia finns som hjälp och stöd i utvärderingsprocessen. Genom att identifiera just dina unika behov
kan vi tillsammans hitta den ultimata lösningen av hjälpmedel för dig.
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