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Met de EyeComm oogbesturing is het mogelijk om
spraakvervangend te communiceren en op een
alternatieve manier de computer te bedienen. De EyeComm werkt met een camera die de bewegingen van
de pupillen detecteert.
De EyeComm is o.a. geschikt voor mensen met ALS, MS,
Rett, Duchenne, een Dwarslaesie of het Locked-in
Syndroom (LIS), voor mensen met een aandoening die
bewegen moeilijk maakt.
Communiceren wordt weer mogelijk
De EyeComm is geschikt voor mensen die in hun motoriek zeer beperkt zijn, maar die wel beschikken over een
goede oogfunctie (beweging van de oogbol in alle
richtingen is mogelijk en men is in staat om te focussen
op iets wat men ziet).
Zeer lichte bediening
Doordat er contact wordt gemaakt met de ogen is de
bediening zeer licht en kan het door iedereen gebruikt
worden, mits men voldoende oogbewegingfunctie heeft.
Hoe werkt het
De camera detecteert de pupillen, waardoor de ogen
bij beweging fungeren als muis op het scherm. Door te
focussen op wat je wilt selecteren en dit een instelbare
tijd vast te houden, selecteer je een functie, letter of
woord. Het systeem werkt met diverse soorten software
en kan naar eigen wens worden ingedeeld.
Mogelijkheden
• Spraakuitvoer
• Computerbediening
• Grid
• Pictogrammen
• Chatten
• Internetten
• Omgevingsbediening
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Eigenschappen
• Contactloos
• Werkt al met zeer kleine oogbewegingen
• Betrouwbaar voor gebruik door zwaar
gehandicapten
• Kan volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar
• Gratis instructie voor het zelf aanpassen van de
inhoud van de bladen
• Vrijblijvende passing op locatie
• Geschikt voor rolstoelopbouw
• Spraakuitvoer met natuurlijk klinkende stem

Iets voor jou of iemand uit je omgeving
Voor meer informatie, of het uittesten van de oogbesturing kun je met ons contact opnemen.
De oogbesturing kan volledig worden vergoed door de
ziektekostenverzekeraar.
Gespecialiseerd
Commap is gespecialiseerd in communicatieapparatuur bij spraakproblemen. Vanuit deze expertise
hebben wij diverse oplossingen ontwikkeld en op maat
gemaakt, die helpen om gesprekken weer mogelijk te
maken.
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