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Bijna altijd een oplossing mogelijk
Praten is voor iedereen zo gewoon, dat we er niet bij
stilstaan wat er gebeurt als je spraak minder wordt.
Maar voor veel mensen (o.a. met ALS, MS, keelaandoeningen, plotsdoofheid of afasie) is het uiteindelijk
de dagelijkse realiteit. Als praten moeilijker wordt, is
er in bijna alle gevallen een oplossing mogelijk.
Communiceren met tekst
De DuoPraat is een hulpmiddel dat mensen met een
spraakprobleem ondersteunt. De werking is eenvoudig. Je typt in wat je wilt zeggen en met één klik
wordt de tekst uitgesproken. Daarnaast kan je
gesprekspartner de tekst meelezen in het scherm.
Dus ook in omstandigheden waarin je niet kunt
horen wat het apparaat zegt, is de DuoPraat prima te
gebruiken. Via een aantal knoppen is het mogelijk
om teksten op te slaan in vooraf ingestelde categorieën en later uit te laten spreken of weer te geven.

Mensen met een motorische beperking
Wanneer het bedienen van het aanraakscherm niet
meer lukt, kan men met alternatieve invoer werken.
Invoersystemen voor handen en voeten of een combinatie daarvan zijn beschikbaar.
Communiceren

Dit alles maakt de DuoPraat in veel situaties een zeer
geschikt hulpmiddel. Informeer bij ons naar alle
mogelijke uitvoeringen en de verschillende toepassingen.
Gespecialiseerd

Commap is gespecialiseerd in communicatie apparatuur bij spraakproblemen. Vanuit deze expertise
hebben wij diverse oplossingen ontwikkeld die helpen
om gesprekken weer mogelijk te maken.

Groot grafisch scherm / mobiele telefoon
Door gebruik te maken van een 9,7 inch grafische
display met grote letters is de DuoPraat een veelzijdig apparaat dat als hulpmiddel kan dienen in veel
situaties.
De letters hebben een instelbare grootte, zodat ze
aangepast kunnen worden aan elke situatie.
POSTADRES
Commap
communicatie apparatuur BV
Postbus 490 5400 AL Uden
T. (0413) 28 70 52
E. info@commap.nl
I. www.commap.nl

www.commap.nl

KvK Eindhoven 320 499 38

