Talplattor för AKK, minnesstöd och
språkträning på ett enkelt sätt!
Portabla talplattor med inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas på
t ex. dagis, i skolan, arbetet eller i hemmet. Även för äldre! Robusta, stryktåliga och
lätta att använda. Batterier ingår alltid vid leveransen. Snabbguider på svenska!
Big Button Standard
Big Button med nivåer och stegning
• Inbyggd, lättryckt knapp (75 x75 mm)
med ett fack där en bild kan stoppas in.
• Big Button Std har vid SINGEL, 1 meddelande på max 30 sek samt vid MULTI,
3 meddelanden på högst 30 sek vardera,
som läses ut var gång knappen trycks in.
• Format: Diam. 145 x 40 mm. Vikt: 220 g.
• Batterier: 2xLR03 (AAA) alk. batt.
Artnr 3813

• Inbyggd, lättryckt knapp (75 x75 mm)
med ett fack där en bild kan stoppas in.
• 10 nivåer - var och en med 8 sekunders
inspelningstid.
• 3 aktiviteter- var och en med tio stycken
8 sekunders steg.
• Format: Diam. 145x40 mm. Vikt: 220 g.
• Batterier: 2xLR03 (AAA) alk. batt.
Artnr 3814

AT 6

Chatter Box 10

Strokedrabbad
och pratar otydligt?

• 10 rutknappar - 1 nivå ger 10
meddelanden - vardera 10 sek.
• Format: 150 x 110 x 16 mm.
• Vikt: 130 gram.
• Behändigt, låg design.
• 2 x LR03 (AAA) batterier.
Artnr: 3305

(övre bilden)

• 6 rutknappar (51x51 mm)
• 1 nivå ger 6 meddelanden
• Total inspelningstid 1 min.
Artnr: 3304

AT 24
Gemensama data:
• Format: 315 x 60 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.

Smooth Talker

(undre bilden)

• 24 rutknappar (19x19 mm)
• 1 nivå ger 24 meddelanden
• Total inspelningstid 4 min.
Artnr: 3303

•
•
•
•

1 inbyggd knapp (125 mm) och uttag för anslutning av en yttre kontakt.
Uttag för anslutning av t ex en anpassad batteridriven leksak, dator mm.
Total inspelningstid är 2 minuter.
Fem arbetssätt:
inbyggd modul för trådlös styrning av in-/utsignaler
• Sekvenser
enligt Pretorian Simply Works systemet.
• Slumpvis
• Val - t ex JA/NEJ
• Format: 220 x 180 x 50/27 mm. Vikt: c:a 480 g.
• Turtagning
• Strömförsörjning: 1 x 6F22 (9 Volt) alkaline batteri.
• Förkontroll
Artnr: 3612

Beprövade AKK-favoriter!

ISO 22 21 09 och
22 27 15
Hjälpmedlen i denna
broschyr är inom
Landstingens ansvarsområde och bör också
vara förskrivbara.

GoTalk 4+

GoTalk 9+

• 4 rutknappar (87x69 mm)
och 5 nivåer ger 20 med.
• 2 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Tot. inspelningstid 4,5 min.
• Form: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline
batterier.
Artnr: 3202

• 9 rutknappar (45x57 mm) och 5 nivåer ger 45 meddelanden
• 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid 9 min.
• Form: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
Artnr: 3102

GoTalk 20+

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt
pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till
privatpersoner mot postförskott/ förskottsbetalning. Postens kostnader tillkommer.

Handla direkt i vår
nätbutik på hemsidan!

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

• 20 rutknappar (30x26 mm) och
5 nivåer ger 100 meddelanden
• 5 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Tot. inspelningstid 15 min.
• Form: 230 x 300 x 28 mm.

• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alk batter.
Artnr: 3401
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Talplattor för utökad AKK & träning
GoTalk Pocket
• 6 rutknappar (25x25 mm) och
5 nivåer ger 30 meddelanden.
• Total inspelningstid är 5 min.
• Format: 140 x 90 x 24 mm.
• Vikt: c:a 200 g.
• Greppvänlig utformning.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
• Halsrem ingår.
Artnr: 3302
Nytt!

Aktivitetsknappar
Backa

Play

StepPad 2

Ergonomisk
design gör
StepPad 2
lättanvänd.
Bärrem ingår.

Nästa

Talapparat för bl a inspelade steg-för-steg
instruktioner. Total inspelningstid: 32 min.
• 2 grundmeddelanden på högst 24 sek. var
• 8 aktiviteter kan läggas in som kan bestå
av högst 30 steg i varje aktivitet
• Val görs med piltangenterna Backa och
Nästa och utläsning med knappen Play

• Format: 165 x 76 x 25 mm.
• Vikt: 150 g.
Artnr: 3815

GoTalk 32+
• 32 rutknappar (31x29 mm) och 5 nivåer ger
160 meddelanden
• 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid är 27 minuter
• Format: 362 x 254 x 42/28 mm
• Vikt: c:a 950 gram
• Inbyggt handtag
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier
Artnr: 3403

GoTalk Express 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett mer
avancerat sätt med länkade meddelanden (express). Viktigt för att utveckla brukarens
kommunikationsförmåga. Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering som avlyssnas
i hörsnäcka. GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat hjälpmedel
i den här kategorin! Upphandlad av SLL, Hjälpmedel Stockholm, avtal HMS 1602-2-05

GoTalk Express 32

• 32 rutknappar (32x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden
• Kan manövreras direkt på tangentbordet eller skanning.
• Ett flertal olika skanningssätt med en- eller två kontakter.
• Arbetssätten är standard och express (länkade meddelanden).
• Total inspelningstid är 24 min.
Bordsställ (tillbehör)
• Format: 362 x 254 x 44/28 mm.
Artnr: 3932
• Vikt: c:a 1 kg.
• Inbyggt handtag.
• 3 x LR6 (AA) alkaline batterier.
Artnr: 3402

Gör dina nya överlägg i datorn med

GOS - GoTalk Overlay Software!

Gör och skriv ut dina bilder på pappersöverlägg för att använda dem i alla GoTalk apparaterna, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum med flera. Du kan även importera och använda egna,
digitala foton, scannade bilder eller grafik producerat i datorn till överläggen. Du kan lägga in text med
olika teckensnitt, storlekar och färger. Svensk snabbguide. För Windows XP/Vista/7/8/10. Artnr: 3901
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