
Selvstendighet i ditt hjem
Omgivelseskontroll



Om Abilia

I Abilia har vi lang erfaring med hjelpemidler for personer med nedsatt kognitiv 
funksjon. Mange av våre ca. 100 ansatte har personlig erfaring med funksjons-
nedsettelse, enten i yrkessammenheng eller som pårørende. Det gjør oss 
mer engasjerte og gir oss en bred kompetanse på hjelpemidler. Vi vet hvor 
viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset brukerens behov.  Våre konsulenter 
gir kontinuerlig rådgivning til kommuner og fylker for at de skal finne riktig 
løsning for hver enkelt person. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten til 
produktene våre er for brukerne, og vi legger stor vekt på korrekt levering, 
service og support. 

Gir brukeren større selvstendighet
Studier viser at Abilias hjelpemidler gir brukerne en følelse av at de er 
mindre avhengige av andre personer for å klare sine hverdagsrutiner. De 
kjenner seg tryggere på sin egen evne til å planlegge og håndtere livet sitt, 
og det gir større selvstendighet, både hjemme, på skolen og på jobb. 

Vi vil gi alle mennesker muligheten til å delta i samfunnet, og vil gi dem 
gode forutsetninger for å ha et selvstendig liv.





Omgivelseskontroll gjør det lettere for deg med kognitive eller motoriske 
funksjonsnedsettelser å styre funksjoner i omgivelsene dine. Det kan for 
eksempel være å åpne og lukke dører, styre lampor, sengefunksjon og TV.

Vårt system bruker hovedsakelig infrarødt lys (IR) til trådløs styring. Det er et 
sikkert og brukervennlig system der du som bruker får full kontroll. Systemet 
passer godt i et hjem der det er viktig at du faktisk ser hva du styrer for å være 
sikker på at du styrer riktig funksjon. Noen av produktene våre er også utstyrt 
med Gewa Radio (GR), som gjør det mulig å styre funksjoner utenfor 
synsrekkevidde.

Produktene våre brukes i private hjem, skoler, på sykehus, på arbeidsplasser og 
i spesialtilpassede boliger.

Omgivelseskontroll

SPESIALTILPASNINGER, OPPLÆRING OG KURS

Mange av våre hjelpemidler kan spesialtilpasses til den enkelte, derfor 
er det viktig at du og dine pårørende føler dere trygge på produktet 
og de mulighetene som finnes. Våre konsulenter, produktansvarlige og 
serviceteknikere har god kunnskap om produktene og bidrar gjerne 
med råd på forespørsel.



Betjening og brytere
 
Når du har behov for å styre en fjernkontroll med en ekstern bryter, har Abilia et stort 
utvalg å velge fra. En bryter kan for eksempel være en stor knapp eller et suge- eller 
blåsemunnstykke. 

I en individuell utprøving kan vi alltid hjelpe deg med å velge betjeningsenhet, uansett 
hvilken bevegelsesevne eller muskelkraft du har. 

Vi har forskjellige monteringssystem som brukes for å plassere fjernkontrollen og 
eventuelle brytere der du trenger dem. Uansett om du ligger i sengen og ønsker å 
kunne slå på lyset, eller sitter i stuen og vil åpne døren for noen, skal du ha mulighet til 
å få tak i alt du trenger.
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WORKSHOP OG PRESENTASJONER 

I Abilia holder vi regelmessig kurs, workshops og presentasjoner om 
hjelpemidlene og løsningene våre. På hjemmesiden vår finner du en 
oversikt over aktuelle, planlagte kurs rundt om i landet. Du kan også ta 
kontakt med oss direkte for å avtale kurs eller produktdemonstrasjoner 
ut fra ditt behov.
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Dette kan styre

I tillegg til forbrukerprodukter som TV, digitalbokser og stereo er det mange andre 
funksjoner i hjemmet du kan ha behov for å styre. Du kan styre alt med én og samme 
fjernkontroll. Muligheten til å styre ditt eget hjemmemiljø gir deg frihet og trygghet til 
å leve livet på dine egne betingelser.

     DØRER 
 
Med fjernstyrt dørautomatikk kan du komme deg 
inn og ut av huset på egen hånd og bevege deg fritt 
omkring inne i huset.

     LAMPER 
Med Andromeda 
Socket kan du fjernstyre 
lamper, bordvifter og 
varmeelementer.
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ANDROMEDA 
MOTTAKER 
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ANDROMEDA 
SOCKET

ANDROMEDA 
SOCKET

STYRE MED MANÖVERKONTAKT  
 
Med Andromeda Socket og en valgfri 
bryter kan du enkelt styre for eksempel et 
husholdningsapparat, en batterileke eller lampe. 
Passer for deg som skjelver på hendene, har 
nedsatt muskelkraft eller syn.
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GEWA ANDROMEDA 
BED

     MOTORDRIVEN SENG 
 
Med mottaker for betjening av seng kan du selv skifte 
stilling i sengen. Kombinert med en motordrevet seng og 
trådløs fjernkontroll kan du for eksempel endre høyden på 
hodeenden. Mottakeren kan styre to funksjoner samtidig. 
Dette muliggjør en stabil og behagelig posisjonering.
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GEWA CONNECT 
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Fjernkontroller for alle behov

Abilia har et bredt tilbud av fjernkontroller og brytere for å tilfredsstille akkurat 
ditt unike behov. Med én og samme enhet kan du styre både spesial- og for-
brukerprodukter. Abilias fjernkontroller er programmerbare og kan lett «lære 
seg» IR-signaler fra kontrollen som følger med TV-en. Nedenfor følger et utvalg 
av Abilias sortiment.

GEWA CONNECT AVANSERT FJERNKONTROLL FOR BÅDE DEN FYSISKE OG 
VIRTUELLE VERDEN

Med GEWA Connect kan man styra både den fysiska omgivningen i 
hemmet och även appar i en smartphone eller surfplatta. Det är enkelt att 
ändra mellan radskanning och punktskanning beroende på vilka appar som 
används. Systemet kan användas med valfri manöverkontakt.

FJERNKONTROLL MED 
TELEFONFUNKSJON

GEWA One er en fjernkontroll som hjelper 
deg med å kontrollere utstyr i boligen din. 
Du kan styre TV, musikkanlegg, lamper, 
sengefunksjoner og dørautomatikk. For at 
du skal kunne holde kontakt med familie 
og venner og raskt skal kunne nå en om-
sorgsperson, har du mulighet til å ringe og 
sende sms med GEWA One.

GEWA ONE 

FJERNKONTROLLER MED BRYTER 
OG SKANNING

Disse fjernkontrollene leveres med fingerguide. 
Det er enkelt å skifte til skanning med en ekstern 
bryter. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage 
symboler til å feste på knappene.

GEWA MAXI

FJERNKONTROLLER FOR DIREKTEPEKING 

Fjernkontroller for direktepeking med fin-
gerguide ligger godt i hånden og er enkle å 
bruke for personer med kognitiv eller motor-
isk funksjonshemming. Et trykk på en knapp 
bekreftes ved vibrering, susende lyd eller lys. 
På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage 
symboler til knappene.

FJÄRRKONTROLL MED EXTERNA 
MANÖVERKONTAKTER 

Disse fjernkontrollene brukes av personer 
med alvorlig kognitiv eller motorisk funksjon-
shemming. Fjernkontrollen styres ved hjelp 
av en ekstern bryter. Man kan ha opptil seks 
funksjoner som styres av seks separate bry-
tere som kan merkes med bilde eller tekst 
som angir egnet funksjon.

BIG JACK 

CONTROL PROG
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Tilgang til rette hjelpemidler til 
rett tid kan være avgjørande


