
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby 
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

Talapparater för AKK, minnesstöd
och språkträning på ett enkelt sätt!

Portabla talapparater med inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas 
på t ex.  förskolan, i skolan, arbetet eller i hemmet. Även för äldre! Robusta, stryktåliga

och lätta att använda. Batterier ingår alltid vid leveransen. 

GoTalk 4+
• 4 rutknappar (87x69 mm) och 

5 nivåer ger 20 meddelanden 
• 2 nivå-oberoende direkt-

valstangenter
• Total inspelningstid är 4,5 min.
• Format: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier. 
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Beprövade AKK-favoriter! 

GoTalk 9+
• 9 rutknappar (45x57 mm) och 

5 nivåer ger 45 meddelanden
• 3 nivå-oberoende direkt-

valstangenter 
• Total inspelningstid är 9 min.
•Format: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
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GoTalk 20+
• 20 rutknappar (30x26 mm) och 

5 nivåer ger 100 meddelanden
• 5 nivå-oberoende direkt-

valstangenter 
• Total inspelningstid är 15 min.
• Format: 230 x 300 x 28 mm.
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier

Artnr: 3401
Pris: 2 396:-   (2 995:-)

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
Pris: 2 696:-   (3 370:-) V. G. VÄND! Fler produkter

på andra sidan!

Produkter som blev godkända av 
Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i

Sverige. Från 2010-08-01 gjordes ingen provning
av hjälpmedel. HI upphörde även sin verksamhet
2014-04-30.

Priser inom paren-
tes inkluderar
moms. 
Fraktkostnad
tillkommer. 
Försäljning till
privatpersoner mot
postförskott/
förskottsbetalning.
Postnords kostna-
der tillkommer. 
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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
språk-och kommunikationsförmåga! Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering 
kan avlyssnas i hörsnäcka. GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat
hjälpmedel i den här kategorin! 

• 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 minuter 
• Format: 362 x 254 x 44/28 mm. 
• 3 x LR6 (AA) alkaline batterier. 
• Vikt: c:a 1 kg.
• Inbyggt handtag.
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Bordsställ (tillbehör) 
Artnr: 3932
Pris: 696:-  (870:-)

GoTalk Go
• Bärs som en armbandsklocka
• 3 rutknappar och 3 nivåer 

ger 9 meddelanden  
• Total inspelningstid är 4 min

och 12 sekunder
• Batterierna laddas via USB.

Laddkabel medföljer
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V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!

GoTalk Express 32

Nya, moderna och bärbara
talapparater från Attainment!

GoTalk Select
• 4 rutknappar och 3 nivåer 

ger 12 meddelanden  
• Total inspelningstid är 5 min och

36 sekunder 
• Knappstorlek 27 x 27 mm
• Justerbar volym
• Batterierna laddas via USB.
• Halsrem, clip och ladd-

kabel medföljer
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GoTalk Duo
• 2 rutknappar, dvs 2 meddelanden  

t ex Ja / Nej
• Enkelt att byta överlägg
• Batterierna laddas via USB.

Laddkabel medföljer
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Nytt! Nytt! Nytt!

OBS! Leverans  av GT Duo kan inte ske 
innan Covid-19 upphört att påverka globalt!
Det går dock bra att förbestlla nu!

Vi behöver lite respons från er kunder för
att avgöra om vi ska importera de nya
talapparaterna till Sverige. Ser ni något
behov? Hör av er till info@rehabmodul.se
MVH/ Lars Lindberg                    2020-03-25


