
HJELPEMIDLER 
I ARBEIDSLIVETAlternativ mus som kan festes 

på brille, nakkebøyle eller andre 
steder på kroppen.
 
QUHA ZONO kommer med nakkebøyle 
og USB tilkobling med bryterinngang. 
Krever ingen innstillinger.

Tilbehør:
• Puff-bryter

Se detaljer på: 
       www.cognita.no/produkt/618

BIGKEYS
Forenklet fysisk tastatur 
med store taster. 

Tilgjengelig med QWERTY eller 
ABC oppsett.

Tilbehør:
• Fingerguide

Se detaljer på: 
       www.cognita.no/produkt/23

QUHA ZONO GYROSKOPISK 
TRÅDLØS MUS

KONTAKTINFORMASJON
Kontakt oss:
Tlf: 22 12 14 50 
info@cognita.no
www.cognita.no

Butikk:
Eckersbergsgate 31
0266 OSLO 

Postadresse:
Cognita AS
Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU

Hjelpemidler utviklet for å hjelpe 
brukeren med struktur og påminnelse.



Funksjoner tilgjengelig:
• Kalender
• Legg inn påminnelser 
 direkte på mobilen
• Egne bilder
• Tidsstøtte
• Pengestøtte
• Handlingsplan
• Lydinnspilling
• Veileder med bilder
• Kontakter
• Kart

PREMIUM COMAI
En App til Android som hjelper brukeren med struktur og påminning 
på mobilen og forsterker brukerens integritet og selvstendighet.

Premium Comai er utviklet for deg som 
har vanskeligheter med å: 
• Huske
• Planlegge
• Holde oversikt

EN BRUKERS OPPLEVELSE
Anders (35) har diagnosen 
ADHD. Han avbrytes lett av 
ting som skjer rundt han, og får 
problemer med å holde fokus. 
Premium Comai hjelper ham å 
strukturere arbeidsdagen.

Når Anders får en ny oppgave, legger han 
den med en gang inn som en påminnelse 
i Premium Comai sin kalenderfunksjon. 
Hvis han vil gjøre seg ferdig med en annen  
jobb før han starter opp med en ny oppgave, 
setter han på tidsnedtelleren som en 
påminnelse. For aktiviteter som ligger 
lengre fram i tid, legger han til et forvarsel. 
På den måten får han en påminnelse en 
liten stund før han skal starte, og kan på 

Tid og struktur forenklet på PC. 

Programvare for Windows nettbrett,  
utviklet for personer med kognitiv svikt.  
Tilrettelegging og redigering via 
egen nettside.

Tilbehør:
•  Talesyntese
• Bæreveske
• Alternativ stor skjerm

Se detaljer og film på: 
       www.cognita.no/produkt/33 

COGNITASS

Med Cognitass kan man enkelt  
få oversikt og bruke: 

• Dag og dato
• Kontakter
• Fotoalbum
• Kalender

• E-post
• Internett
• Handleliste

denne måten forberede seg og avslutte 
det han holder på med. Anders lager egne 
veiledere i Premium Comai for oppgaver 
han utfører ofte. For eksempel pakking til 
spesifikke kunder, produksjon av de mest 
vanlige artiklene o.l. 

• Komme i gang
• Lære rekkefølge

Se detaljer på:
       www.cognita.no/produkt/611


