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De LIPSTICK, EEN ALTERNATIEVE MUIS
De LipStick is een goed alternatief voor personen die geen standaard computermuis kunnen
gebruiken. Alle muisfuncties kunnen met de mond worden bediend. De schermcursor volgt de
bewegingen van de mond, de knoppen worden bediend met de lippen.

De LipStick heeft verschillende unieke toepassingen:
Bedienen door kracht
Slechts minimale hoofdbewegingen zijn nodig om de cursor te bewegen. De benodigde kracht kan
naar wens worden aangepast, van zeer weinig tot veel kracht. In de gevoeligste stand is 10 gram
voldoende om de cursor te bewegen.
Accurate cursor bediening
De LipStick geeft uitstekende controle over zowel zeer kleine als grote cursor bewegingen en is
zeer nauwkeurig bij kleine bewegingen. Pixel voor pixel is goed mogelijk.
Voor grote en snelle bewegingen is de automatische versnelling erg praktisch. De cursor beweegt
vloeiend en zonder schokken over het beeldscherm.
Muisklikken met de lippen
Linker- of rechter muiskliks worden gebruikt door de boven- of onderlip op te tillen, en niet door
zuigen of blazen. U heeft de vrije keuze welke lip welke knop bedient. Ook het slepen met de muis
is eenvoudig mogelijk.
Volledig gesloten behuizing
Geen hygiënische problemen met speeksel in het apparaat, omdat de behuizing geheel gesloten is.
Het kan eenvoudig worden schoongemaakt met alle gangbare schoonmaak- en
ontsmettingsmiddelen.

Robuust ontwerp
De LipStick heeft geen bewegende of slijtende onderdelen die regelmatig vervangen moeten
worden. De metalen behuizing is zeer schokbestendig. Het mondstuk is gemaakt van hoogwaardige
medische kunststof en bestand tegen bijten.
Zeer compatibel
De LipStick kan worden gebruikt met elke Windows, Apple of Linux computer met een USB
aansluiting. Het kan ook worden gebruikt met de meeste Android tablets of smartphones.
In combinatie met een schermtoetsenbord en tekst naar spraak software, kan een eenvoudig te
bedienen, voordelig en krachtig communicatiehulpmiddel gerealiseerd worden.
Plug en Play
De LipStick kan direct uit de verpakking worden gebruikt. De standaard fabrieksinstellingen zullen
voor de meeste gebruikers goed zijn.
Om toch verschillende instellingen aan persoonlijke voorkeuren aan kunnen te passen, wordt het
apparaat geleverd met speciale Windows software. Kiezen tussen tot zes verschillende opgeslagen
instellingen gaat eenvoudig en snel. Met Windows veranderde instelilngen gelden ook voor andere
typen computers.
Technische eigenschappen:
Kleur Leverbaar in zwart en zilverkleurige uitvoering
Gewicht 100 gram
Voeding USB: 5V / 25mA
Computeraansl uiting USB 1.1 FS (compatibel met USB 2 en USB 3) Composiet HID apparaat
Bevestiging standaard cameradraad 1/4 inch, maximale schroeflengte 10 mm
Materiaal mond stuk POM: RÖCHLING SUSTARIN C Medisch
Materiaal behuizing Aluminium ST51 geanodiseerd
Voordelig
De prijs van een LipStick is aanzienlijk lager dan vergelijkbare middelen.
Tafelstandaard
De tafelstandaard voor de LipStick is stevig en volledig instelbaar. De standaard kan worden
gebruikt om de LipStick in vrijwel iedere positie te bevestigen.
De tafelstandaard kan ook worden gebruikt om andere apparaten dan de LipStick te bevestigen
met een ¼ inch cameradraad. Andere bevestigingsopties zijn op verzoek beschikbaar.

