
Rolltalk Communication Pack er en utvidet innholdspakke 
til bruk i Rolltalk Designer. Dette er kommunikasjonsoppsett 
både for symbolbrukere og tekstbrukere som individuelt kan 
tilpasses. Alt ferdig materiell i Rolltalk Communication Pack 
er utviklet for å gjøre det lett for deg å lykkes. 

Målet er en trygg og enkel bruk, legge byggestener som 
danner et grunnlag å vokse videre på, gi mulighet til å endre 
over tid og en langsiktig og holdbar kommunikasjonsløsning.

Våre kommunikasjonshjelpemidler er utformet for å hjelpe 
personer uansett språklig utviklingsnivå og på en slik måte 
at de skal kunne vokse med hjelpemiddelet. Vi har hjelpe-
midler som henger sammen og støtter opp om en naturlig 
språkutvikling.

Rolltalk Communication Pack inneholder Elektronisk PODD 15 
og Elektronisk PODD 60, Nova, PCS kommunikasjonstavle 
og Blisstavla.

Utviklet for å gjøre det lett for deg 
Rolltalk Communication Pack 

ART NR: 461333  |  HMS NR: 233908



PCS KOMMUNIKSJONSTAVLE

PCS Kommunikasjonstavle benytter PCS symboler 
systematisert etter Bliss, og har også farger og 
samme oppsett som Blisstavle. Kan grammatikalsk 
bøye alle ordene og adjektiv/adverb med motsatt 
mening, som innebærer at det blir enklere å lære 
seg begrepene når man har motsatt mening.
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ELEKTRONISK PODD 

Elektronisk PODD er en effektiv og praktisk organisering 
av ord på en måte som støtter språklig fleksibilitet 
samtidig som man kan uttrykke seg presist. PODD 
er en internasjonalt anerkjent metode som bygger 
på mer enn 30 års praktisk erfaring med å lære seg 
å kommunisere når man har behov for ASK.

PRODUKT ART NR HMS NR

Rolltalk Communication Pack              461333 233908

Rolltalk Designer Complete 461331 233906

NOVA

Nova er et ferdig programoppsett for personer 
med nedsatt taleevne eller motorikk og krever 
minimal opplæring. Kommunikasjonen foregår med 
talesyntese der tekst kan leses opp eller sendes som 
SMS eller e-post. Ferdige setninger som brukes ofte 
kan lagres og brukes på nytt. Brukeren kan også 
selv endre på uttalen for å bli mer personlig.

BLISSTAVLE

Blisstavle kan brukes både elektronisk og i papirformat. 
Vår versjon er utviklet i samarbeid med Blisskomitéen 
i ISAAC og har forbedret struktur på ordene og 
tydeligere farger og kontrast. I den elektroniske 
versjonen kan man velge å få symbolprediksjon, 
dvs. at systemet foreslår neste ord. Man kan også 
kommunisere med blisstegn via SMS og e-post.


