- Det Magiske Bordet

Tovertafel 2 Original

Det Magiske Bordet – for mennesker som lever med demens
Vi tar spill på alvor. Enten det gjelder å bryte gjennom apati eller øke positive
følelser: lek tilbyr løsningen for mennesker med demens. Tovertafel hjelper
helsepersonell med å forbedre livskvaliteten for sine brukere. Det er lekens
genialitet!
Gjennom 10 år har menneskene bak Tovertafel utviklet spill og løsninger basert
på seriøs forskning, og med Tovertafel 2 tar vi dette videre inn i fremtiden.

Hva er Tovertafel 2?
Tovertafel 2 er innovativ omsorgsteknologi som gjør det mulig for helsepersonell
å tilby best mulig pleie til sine brukere på en brukervennlig måte. Takket være det
geniale klikk-for-bruk-systemet er Tovertafel enkel å installere og det kjente
bomiljøet forblir intakt.
Dette er viktig for mennesker med demens, fordi det forhindrer unødvendig uro
og overstimulering. Enkel å bruke, med stor påvirkning.

Fordeler med Tovertafel 2
Tovertafel 2 ...
• bringer mennesker med demens i bevegelse
• forbedrer forholdet mellom omsorgsarbeider og brukere
• øker gleden for helsearbeidere, familie og venner

Oppdag lekens genialitet
Et smil om munnen, et øyeblikk av anerkjennelse eller avslapning etter rastløshet:
Tovertafel 2 forbedrer livskvaliteten for mennesker med demens og øker
arbeidsglede for omsorgsarbeidere. Slik påvirker vi sammen.
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Spill som stimulerer bevegelse
Tovertafel-spill er den ideelle aktiviteten for personer med demens og deres
omsorgsarbeidere, familie og venner. Spillene øker gleden under jobb eller besøk
og bryter gjennom apati. De er også intuitive å spille. De stimulerer til naturlig
bevegelse og reagerer på den minste av disse. Spillene gir spillerne den selvtilliten
de trenger for å fortsette å spille sammen. På denne måten kan du bevege deg
rundt bordet på hvert sykehjem sammen med brukere.

Tovertafel 2 er en enhet som plasseres i taket over et samlingsbord, eksempelvis
spisebordet, på en avdeling. I enheten finnes det en prosjektor, infrarøde
sensorer, høyttalere og en kraftig prosessor av høyeste kvalitet som til sammen
prosjekterer spillene på bordplaten og lar de styres med håndbevegelser.
Spillenes klare og sterke farger bidrar til at man virkelig ønsker å delta.
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Mate fugler

Musikk fra spilledåse

Bli med på å skape Magiske øyeblikk for dine omgivelser, og ta kontakt med
Medema Norge AS for mer informasjon om Tovertafel 2!

Medema Norge AS
Din leverandør av innovativ Velferdsteknologi!

www.medema.no
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