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Super gevoelige schakelaar
De MMS is een schakelaar die kan worden geac-
tiveerd met minimale kleine bewegingen. Commu-
niceren en alarmeren wordt mogelijk, ook wanneer
dit door iedereen voor onmogelijk wordt gehouden.
De MMS bewijst al jaren zijn functie bij een klein
aantal Locked-In mensen, maar is nu ook geschikt
gemaakt voor iedereen met bijvoorbeeld ALS, MS of
andere ziekte die het bewegen bemoeilijkt. De MMS
kan gebruikt worden voor het aansturen van de com-
puter en zodoende kunnen letters worden geschreven
of pictogrammen worden geselecteerd. De MMS kan
bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor alarmering
thuis, in het ziekenhuis of hospitium.

Communiceren wordt weer mogelijk
Voor veel mensen die moeilijk kunnen bewegen of
een spierziekte hebben, waardoor de spierfunctie
langzaamaan verminderd, is dit systeem zeer
geschikt om zo lang mogelijk de communicatie op
gang te kunnen houden.

Eigenschappen
• Contactloos
• Ongevoelig voor verstellingen
• Kan werken op grote afstand van cliënt
• Werkt samen met alle apparatuur zoals:
• Alarmeringen
• Mobi2
• Gewa omgevingsbediening
• MindExpress
• SIDE
• Grid
• Zingui

Mensen met een motorische beperking
Doordat geen contact wordt gemaakt met de schake-
laar is de bediening zeer licht en kan het door
iedereen, die ergens iets kan bewegen, gebruikt
worden. Hierdoor is het zeer geschikt voor ALS- en
Locked-In patiënten en voor gebruik op de Intensive
Care.

Hoe werkt het
De camera detecteert een beweging van een
lichaamsdeel waarop een markerings-sticker is
geplaatst. Bij een beweging van het lichaamsdeel
wordt dit gesignaleerd door de MMS en doorgegeven
aan het te bedienen apparaat.

Iets voor jou of iemand uit je omgeving
Voor meer informatie of het uittesten van de MMS
kunt u contact met ons opnemen. De MMS kan
volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar.

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