
MEMO Dayboard er en planleggingstavle for deg 
som trenger en visuell oversikt over dagen for å 
forstå tid og tidsmengde.

MEMO Dayboard brukes for å øke forutsigbarheten 
i hverdagen. Å ha kontroll på hva som skal skje, og 
når det skal skje, er et grunnleggende menneskelig 
behov.

MEMO Dayboard består av en magnetisk 
whiteboard og to tidssøyler, en rød for dagen og en 
blå for natten. De forskjellige fargene på lyssøylene 
gjør det lett å se om det er dag eller natt. Ved å 
ha tekst og bilder på tavlen ser du hva som skal 
skje i løpet av dagen. Du kan også få et signal som 
minner deg på når en aktivitet skal skje.

Art.nr: 508830

Få oversikt over dagen
MEMO Dayboard



SKRIV UT BILDER FRA ABILIA PRINT - IT

Via nettjenesten Abilia Print-It kan du enkelt 
skrive ut Handi-bilder i passende størrelse. 
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SE HVA SOM SKAL SKJE 

Vis dagens hendelser og aktiviteter ved å skrive eller 
tegne direkte på tavlen eller ved å sette opp bilder. 

HJELP MED TIDSHÅNDTERING

Tavlens tidssøyle hjelper deg med å holde 
rede på døgnet. Prikkene på tidssøylene 
slukker etter hvert som dagen eller natten går. 
Ved å plassere hendelser og aktiviteter mot 
tidssøylen ser du når de begynner eller slutter. 

BRUK MAGNETER

Med magneter kan du enkelt sette opp 
ønsket informasjon på tavlen. For eksempel 
inneholder tilbehøret Tilpasningsmateriale
ukedagsmagneter og holdere for egne bilder. 

BLÅTT LYS OM NATTEN

Om natten lyser den blå tidssøylen og gjør 
at du enkelt ser at det er natt. Studier viser at 
denne funksjonen hjelper både deg og dine 
pårørende med å sove roligere. 

FÅ PÅMINNELSER  

Hvis du må bli gjort oppmerksom på at noe 
skal skje til en viss tid, kan du stille inn en 
påminnelse i form av et lydsignal. For å gjøre 
det lettere å kvittere for påminnelsen, kan du 

GJØR DET ENKLERE MED 
12-TIMERSVISNING

MEMO Dayboard finnes i to modeller, der 
tidssøylen enten har 24-timers eller 12-timers 
visning. 12-timersmodellen kan være enklere 
å bruke, ettersom den tilsvarer mer daglig 
tale. 

TILBEHØR ART NR

Tilpasningsmateriale 508785

Bordstativ 508794

Låsbar dør 508796

Pennholder 508795

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse 713 x 392 x 32 mm

Vekt 3,8 kg

Strømkabel 9 V DC, 1A

PRODUKT ART NR

MEMO Dayboard 
- 24-timers versjon 508830

MEMO Dayboard er et CE-merket medisinteknisk produkt.


