För att hålla reda på dygnet
MEMOday

MEMOday är ett hjälpmedel för personer som
behöver extra stöd att hålla reda på dygnet.
MEMOday visar lättläst information om datum, tid
och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Man
kan även få informationen uppläst.
För personer med svårigheter att hålla reda på
dygnet, ger tidsstödet i MEMOday en ökad känsla
av kontroll och därmed minskad stress och oro.
Genom att visa om det är natt eller dag kan
MEMOday till exempel förhindra att personen går
ut mitt i natten eller ringer anhöriga på olämpliga
tider.
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ENKEL ATT ANVÄNDA

ENKEL ATT ANPASSA

Med stilren och attraktiv design smälter
MEMOday enkelt in i ditt hem.

Det är enkelt att ställa in MEMOday och
du kan anpassa informationen som ska visas
på skärmen utifrån dina önskemål.

Placera MEMOday på en plats där du vistas
ofta. Det kan till exempel vara i sovrummet,
vid din tv eller i köket.
Informationen som visas på skärmen är
lättläst. Texten är stor och har hög kontrast.
Du kan anpassa skärmen till svart text mot
vit bakgrund eller gul text mot svart bakgrund. På natten blir skärmen automatiskt
mörkare för att inte störa sömnen.

Du kan välja analog eller digital klocka eller
både och samtidigt. Du kan också höja
och sänka både ljud och talhasighet på
talstödet.
Man kan minska mängden information på
skärmen, för att göra MEMOday ännu
enklare och tydligare.

Många blir hjälpta av att ta in information
via hörselsinnet. Därför har MEMOday ett
talstöd som läser upp informationen när du
trycker på skärmen.

Vid strömavbrott försvinner texten, men
MEMOday fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka.
För många är det viktigt att få information
genom sitt modersmål. MEMOday finns
idag på 28 olika språk.
MEMOday är en CE-märkt medicinteknisk
produkt.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Mått (hxbxd)

140 x 185 x 95 mm

Vikt

0.35 kg

Skärm

7 tum

Tillgängliga språk

Svenska, norska, danska, finska, isländska*, samiska, engelska, tyska, nederländska, flamländska, franska,
spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska,
persiska*, turkiska, somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska, kannada*. (språk med* saknar talstöd).

Abilia AB | www.abilia.se | info@abilia.se | +46 (0)8 594 694 00

