För ökad delaktighet
Kommunikationshjälpmedel

Kommunicera i alla situationer
Abilia tillhandahåller kommunikationshjälpmedel både till människor med talsvårigheter
och till dem som behöver stöd i sin språkliga utveckling. Hjälpmedlen anpassas efter
individens språkliga utvecklingsnivå och språkförmåga och kan därför följa en person
genom hela livet.

Utveckla språket genom att använda det
PODD:
Ett kraftfullt kommunikationshjälpmedel som följer språkutvecklingen.
PODD är ett kommunikationssystem för personer som behöver stöd för att förstå eller
uttrycka sig med sitt språk. Systemet tar utgångspunkt i språkets funktion, dvs avsikten
med att kommunicera, till exempel ”Jag berättar något”, ”Jag gillar det”, ”Jag frågar”.
Detta är så kallade pragmatiska starter som underlättar tolkningen av det slutliga budskapet.
PODD är utvecklat för barn, men kan även passa äldre åldersgrupper. PODD från Abilia
är utvecklat i samarbete med logopeden Gayle Porter, som har flera decenniers klinisk
erfarenhet av framtagning och användning av kommunikationssystem för barn. PODD
kan användas både låg- och högteknologiskt, i bokform eller i elektronisk form i en
kommunikationsdator.
PODD BÖCKER
PODD-böckerna kommer som förtryckta böcker för olika
språkliga utvecklingsnivåer. När språket utvecklas lägger man
successivt till ord och på så sätt byggs det upp ett vokabulär.
Strukturen och principen är densamma i de olika versionerna,
så det är lätt att gå vidare till nästa nivå vid framsteg i den
språkliga utvecklingen. Abilias PODD-böcker finns i nivåerna
PODD 12, PODD 20, PODD 40 och PODD 70.
ELEKTRONISK PODD
Elektronisk PODD bygger på samma princip som pappersböckerna, men med de fördelar en elektronisk enhet erbjuder.
Den inbyggda talsyntesen gör det möjligt för användaren att
bli hörd med en röst. På så vis blir det enklare att kommunicera
med fler i omgivningen, även med de som inte är bekanta
med AKK. Det är enkelt att anpassa Elektronisk PODD direkt i
enheten. En användare kan också vara aktiv på sociala medier,
ringa, sms:a och maila.

Gör din röst hörd och delta aktivt
Lightwriter - Bärbar samtalsapparat
Lightwriter är till för personer som kan läsa och skriva, men som har svårigheter att
kommunicera genom tal. Genom att använda dubbla skärmar, kan samtalspartnern
både höra ”rösten” och läsa det man skriver. En naturlig dialog skapas.
Med Lightwriter kan man:
•
•
•
•

kommunicera i rummet och på distans med telefonfunktion
välja mellan flera manliga eller kvinnliga röster
lägga in fritext, spara färdiga meningar och använda ordprediktion
anpassa tangentbordet efter förutsättningar och behov eller använda skanning med
manöverkontakter

Lightwriter är bärbar, tålig och levereras med en väska, så att man kan ha den med överallt.

Röstförstärkare - Förstärker rösten
Röstförstärkaren gör det lättare att prata för den som har svag, viskande eller
ansträngd röst och enklare att höra för den som ska lyssna. Den ger dig bra ljudkvalitet,
har mutefunktion och är lätt att använda.
Du kan använda röstförstärkaren både i privata och yrkesmässiga sammanhang och
den finns med många olika mikrofoner beroende på situation och behov.

Rätt hjälpmedel i rätt tid
kan göra verklig skillnad
Vill du veta mer?
På vår hemsida www.abilia.se kan du läsa mer om våra hjälpmedel, lösningar och hitta
kontaktuppgifter till våra produktrådgivare. Där hittar du också en översikt över aktuella
webinarier, kurser och workshops.

Service och support
Vår service- och supportavdelning finns bemannad under kontorstid samtliga helgfria
dagar. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till.

Om Abilia
Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta
kontroll över sin vardag. 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.
Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel
gör skillnad. Abilia bidrar till ett hållbart samhälle och arbetar mot FN:s globala
hållbarhetsmål genom att ge personer med särskilda behov förbättrade hälsovillkor,
ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmöjligheter i skolan och
självständigt boende hemma.
Abilia har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare
20 länder. Abilia är certifierade enligt den internationella standarden för medicintekniska
företag, ISO 13485.
Produkterna marknadsförs som medicintekniska hjälpmedel klass I för personer med
funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 – MDR.
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