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MegaBee
sähköisesti tehostettu kommunikaatiotaulu
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MegaBee on helppokäyttöinen laite spontaanin vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi
henkilöille joilla on esimerkiksi:
•
•
•
•

aivovamma
aivohalvaus
kohtalainen tai vaikea CP-oireyhtymä
MS-tauti/ALS-tauti/MND (Motoneuronisairaus)

MegaBee™ on helppokäyttöinen ja hyvin nopeasti käyttöönotettava kommunikaatioapuväline,
joka mahdollistaa spontaanin vuorovaikutuksen hoitajan kanssa parantaen käyttäjän
elämänlaatua. Se on turvallinen apuväline joka toimii myös täydentävänä ratkaisuna muiden
kommunikaatiovälineiden ohessa. Se toimii kalibroimatta pään tai MegaBeen liikkeiden
häiritsemättä toimintaa. Käytön oppii minuuteissa hyvin vähäisellä ohjauksella.
KUINKA SE TOIMII? Silmien liikettä ja räpsäyksiä käytetään kirjainten sekä fraasien
valintaan. Teksti tulee näkyviin näytölle.
ONKO SE HELPPOKÄYTTÖINEN? MegaBee™ on helppokäyttöinen ja hyvin nopeasti
käyttöönotettava kommunikaatioapuväline, joka mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen
hoitajan kanssa parantaen käyttäjän elämänlaatua. Se toimii ilman kalibrointia pään tai
MegaBeen liikkeiden häiritsemättä toimintaa. Käytön oppii minuuteissa hyvin vähäisellä
ohjauksella.
TARVITAANKO TIETOKONETTA? Ei! MegaBee™ on täysin kannettava ja sänkypotilaiden ja
pyörätuolin käyttäjien käytettävissä soveltuen myös kotihoitoon. Vaikka tietokonetta ei
tarvita peruskäyttöön, voidaan Bluetooth® langatonta yhteyttä käyttää keskustelun
esittämiseen isommalla tietokonenäytöllä useamman henkilön seurattavaksi tai tallettaa
tärkeä keskustelu tietokoneelle. Lisäksi jopa 260 kpl maksimi 20 merkin fraasia voidaan
ladata tietokoneen kautta MegaBeen muistiin.
Toiminto mahdollistaa erikoismerkit sekä
käyttäjäkohtaisten viestien käytön.
KUINKA PITKÄÄN AKUT KESTÄVÄT? Ladattavat
akut mahdollistavat yli 24 tunnin käyttöajan. Matala
akkujännitevaroitus tulee 5 minuuttia ennen
akkujen loppumista. Laitetta voidaan käyttää
latauksen aikana.
MITÄ TOIMITUKSEEN KUULUU? MegaBee™
toimitetaan sille tehdyssä kantolaukussa, jossa on
matkakäyttöön soveltuva laturi, ohjeet,
tietokoneanimaatio koulutusta varten ja Windowsohjelmisto.
MITÄ HUOLENPITOA VAADITAAN?
Kommunikaatiolaite on tehty kevyestä ja
kestävästä ABS-muovista. Se voidaan
puhdistaa helposti kostealla liinalla.
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TEKNISET TIEDOT
Mallisarja: MegaBee™
Tuote: MegaBee kommunikaatiotaulu (Writing Tablet)
Koko: K=430mm L=300mm S=40mm [A3 koko]
Paino: 950 grammaa
Näyttö : Sininen LCD 20 merkkiä x 2 riviä, vierityspuskuri
Merkkipuskuri: 600 merkkiä (= 30 riviä 20 merkkiä rivillä)
Valmistusmateriaali: Puhdistettavissa oleva ABS
Käyttösähkö: NiMH akut, laturi. 24h käyttöaika latauksella
Liitettävyys: Bluetooth® ja Windows-ohjelmisto
KÄYTTÖ
Kommunikaatiolaite on suunniteltu vaatimaan mahdollisimman vähän opettelua niin lukijalta kuin
kirjoittajaltakin. Kirjainvalinta tehdään katsomalla haluttua kirjainta ja räpsäyttämällä silmiä, sitten
katsomalla kirjaimen väristä aluetta, ja jälleen räpsäyttämällä silmiä.
Esimerkiksi kirjain 'K' valitaan katsomalla sinistä aluetta, jonka sisällä kyseinen kirjain on ja
räpsäyttämällä silmiä (lukija painaa sinistä painiketta); sitten kirjoittaja katsoo mustaa aluetta (koska
kirjain K on väriltään musta) ja räpsäyttää silmiä (lukija painaa mustaa painiketta). ”K” ilmestyy
näytölle.
Välilyöntiä tai merkin poistamista varten on vastaavat menettelytavat. Asetukset kuten Bluetooth,
kontrasti, vieritys, tiedonsiirto ja muut toiminnot ovat yksinkertaisen valikon takana. Kommunikaation
osapuolille näkyvät LCD näytöt ovat laitteen molemmilla puolilla.
Sanaston avulla usein käytetyt fraasit voidaan valita nopeasti ja tehokkaasti. Käyttäjäkohtaisia
sanastoja voidaan tarvittaessa luoda tietokoneella ja ladata kommunikaatiolaitteeseen. Fraasit
valitaan kirjaimen ja numeron 0…9 yhdistelmällä, esimerkiksi “T2” voisi olla sana “televisio” ja “K1”
puolestaan lause “minulla on kuuma”. Sanastot voidaan vaihtaa vastaamaan erilaisia käyttötilanteita
tai useita käyttäjiä.

KÄYTTÄJÄT JA SOVELTUVUUS
MegaBee™ kehitettiin englantilaisen Stoke Mandeville sairaalan
'locked-in” oireyhtymää sairastavien potilaiden avustuksella mutta
laite on yhtälailla soveltuva aivohalvaus, MS, ALS, CP ja MND
potilaille. MegaBee™ on myynnissä maailmanlaajuisesti.
Jakelija Suomessa:
Comp-Aid Oy
Kuparitie 1
00440 Helsinki
puh. (09) 7288 330
www.compaid.fi
info(ät)compaid.fi
Bluetooth™

