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Elektroniske kalendere
Forglemmegei | Natt- og dagkalender | 
Natt- og dagkalender med bilde

• For deg som glemmer hvilken dag det er
• For deg som er usikker på hvilken tid på døgnet det er
• For deg som vil slippe å spørre andre
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Elektroniske kalendere
Mange mennesker har problemer med å huske hvilken dag det er.
Noen har også vanskelig for å vite når på døgnet det er, og ringer til pårørende 
eller går ut midt på natten. Dette kan skape problemer både for personen selv 
og de pårørende.

Produktene er utprøvd hos brukere, som har problemer med tidsorientering.
Utprøvingen ble utført som et ledd i EU-prosjektet Teknologi, etikk og demens; 
ENABLE. Resultatene viste at mange hadde nytte av kalenderen.

Tidsintervallene på Natt- og dagkalender:
MORGEN:  06 - 11
DAG:   11 - 18
KVELD:   18 - 22
NATT:   22 - 06

Tekniske data
Vekt:   385 gram (Forglemmegei)
  335 gram (Natt- og dagkalender)
  480 gram (Natt- og dagkalender med bilde)
Mål:   15 x 23 cm (Forglemmegei)
  18 x 11 cm (Natt- og dagkalender)
  18 x 24 cm (Natt- og dagkalender med bilde)
Batterier:  Litium-ion, CR 2032.IB

Må kun brukes med laderen som følger med produktet.
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Abilia AS, Postboks 123, 4952 Risør, Norway
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Elektroniske kalendere

> ARTIKKELNUMMER: Forglemmegei  502200  HMS: 069775

> ARTIKKELNUMMER: Natt- og dagkalender  502300  HMS: 121609

> ARTIKKELNUMMER: Natt- og dagkalender med bilde  502350 HMS: 069776

> BESØK VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon


