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De MMS FaceMe is een systeem waarmee mensen 
met zware motorische beperkingen alarmering en/of 
communicatiehulpmiddelen kunnen bedienen met 
kleine bewegingen van het gezicht. Voorbeelden 
hiervan zijn: mondhoek optrekken, wenkbrauw 
optrekken, oog knipperen, mond openen of sluiten.   
 
Voor wie 
De MMS FaceMe is een laagdrempelige alarmering 
die inzetbaar is voor praktisch alle ziektebeelden.  
Voor mensen die lichamelijk niet meer kunnen  
bewegen, behalve de mimiek in hun gezicht, is de 
MMS FaceMe uitermate geschikt. Tremoren, spasmen 
en ongecontroleerde bewegingen zijn niet hinderlijk 
bij het gebruik van de MMS FaceMe.  
 
Hoe werkt het? 
De MMS FaceMe vangt camerabeelden op. In de 
MMS FaceMe zit vervolgens een kunstmatig intelli-
gentie programma dat aan de hand van gezichtsde-
tectie de bewegingen van het gezicht berekent.  
Dit kunnen bijvoorbeeld bewegingen zijn zoals 
knipogen - mond openen / sluiten - tong uitsteken – 
ogen bewegen van boven naar beneden of van links 
naar rechts. 
 
Er  kan precies worden ingesteld welke beweging 
gedetecteerd dient te worden en daarbij is het zelfs 
mogelijk om zelfs de allerkleinste bewegingen in de 
mimiek te gebruiken. Het systeem is daarnaast 
ongevoelig voor bewegingen van het hoofd of 
spasmen en daarom uitermate geschikt voor het 
gebruik bij tremoren of spasmes. 
 
 
 
 
 
 
 

Eenvoudige bediening  
Er zijn daarbij een 10-tal mogelijkheden waaruit 
gekozen kan worden om de computer te bedienen. 
MMS-FaceMe is op verschillende manieren aan te 
passen aan de beweging die het beste past bij de ge-
bruiker.   
 
Alle een-knops-bediende programma’s kunnen 
worden aangestuurd met de MMS FaceMe. En de 
MMS FaceMe werkt samen met alle apparatuur:  
• Gewa omgevingsbediening   
• diverse andere infrarood bedieningen  
• The Grid 3 
• TouchComm 
• EyeComm 
• LISComm (Commap Locked In Syndrome Computer) 
• Diverse Eén- en meerdere knops-software  
  
Gebruiksgemak voor zorgprofessionals. 
Met de MMS FaceMe kan een zelfstandige oproep 
plaatsvinden met een minimale beweging zonder 
enige afhankelijkheid van drukknoppen, stickers of 
andere door zorgprofessionals aangebrachte acces-
soires. In bijna alle gevallen is de juiste positionering 
snel geplaatst. De MMS FaceMe biedt daardoor een 
extra groot gebruiksgemak voor zorgpersoneel. Door 
de eenvoudige bediening is het systeem uitermate 
geschikt bij gebruik door zorgprofessionals in een 
wisselend zorgteam.  
 
Iets voor u of iemand uit uw omgeving?  
Commap maakt communiceren en omgevings- 
bediening mogelijk, ook wanneer dit door iedereen 
voor onmogelijk wordt gehouden!  Wilt u meer 
informatie over de MMS FaceMe of over onze andere 
maatwerk communicatiehulpmiddelen? Neemt u 
gerust contact met ons op.


