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FORMÅLET MED ET TEKNOLOGI BIBLIOTEK 
Formålet er, at man kan høre om og se de forskellige teknologiske 

hjælpemidler, samt afprøve dem for at finde ud af, om teknologierne 

kan være en hjælp i hverdagen. 

• Du kan få vejledning af personalet i RAV.

• Du kan låne produktet i højest 4 uger. Der laves en udlånskontrakt,

hvor vi har behov for oplysninger som adresse, telefonnr. m.m.

RAV HAR TEKNOLOGIBIBLIOTEK PÅ ADRESSEN 
Østergade 9, 9800 Hjørring  

Åbne onsdage kl. 10-12.00 og hver tredje onsdag i måneden kl. 15.30-16.30 

Kontakt Mona Svendsen tlf. 29 64 40 99 
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APOTEKETS APP 

Hjælper med at huske, hvornår 

medicinen skal indtages ved at give en 

alarm på din telefon. 

FLØJTE NØGLEFINDER 

Aktiveres ved et enkelt fløjt, hvorefter 

nøgleringen begynder at bippe, og du kan 

finde dine nøgler. Den indbyggede 

lysdiode hjælper dig med at finde 

nøglehullet 

MoreMemo 

MoreMemo er til når hverdagen er 

blevet for svær og smartphonen er blevet 

mere vanskelig. Morememo minder af 

udseende om en tablet, som er 

indrammet i en billederamme. 

MoreMemo indeholder bl.a. 

følgende funktioner; kalender, tage 

billeder også er den fjernstyret af en 

pårørende.  
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Otiom GPS 

En GPS kan bruges til at finde, hvor personen 

er. Otiom giver personer med demens frihed 

til at kunne bevæge sig frit. Først når der er 

risiko for, at der er fare på færde, deler otiom 

deres lokation med den udvalgte pårørende.   

iTAG NØGLEFINDER 

Nøglefinderen tilsluttes din telefon via bluetooth 

og hjælper dig med, at du aldrig kommer til at gå 

fra din taske, tegnebog eller andre værdifulde 

ting. iTag enheden begynder at give lyd og en lille 

lysdiode begynder at blinke rødt, når du søger.  

Batteriet holder i 6 mdr. 

KOGNITIV TRÆNING VIA APPS 
Forskellige apps, som stimulerer hjernen på  

forskellige niveauer. Varierer i sværhedsgrad. 
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MIN LIVSHISTORIE APP 
En app, hvor du kan lave din livshistorie 

ved hjælp af tekst og billeder. Kan senere 

bruges af familie og plejepersonale. 

NATLAMPE 
Enkel og lille LED vågelampe med 

bevægelsessensor til indendørs brug. 

Lampen er enkel at tilslutte og bruge.  En 

sensor registrerer bevægelser og tænder 

lampen. Lampen slukkes efter en 

periode, når der ikke registreres 

bevægelse længere. 

PULS UR 
Ure som kan bruges til hold-træning, 

samt kan bruges til at huske på at 

bevæge sig og bl.a. følge sin puls. 
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ReACT APP 

En app med kalender/struktur funktion. 

Tydelig visning af ”nu”, overblik samt frem og 

tilbage i tiden. Dagbog med personlige billeder, 

påmindelser og tjeklister samt kontaktpersoner. 

Udviklet af Videnscenter for demens. 

SKYLLE-TØRRE TOILET 

Mulighed for at se og prøve toilettet, hvis du 

ønsker at købe et sådan. 

MEDICINHUSKER –DOSECAN 

Elektronisk reminder til sin medicin. Giver alarm, 

når medicinen skal indtages. Der skal kvitteres 

for, at medicinen er taget. Der sendes sms til 

pårørende, hvis ikke der er kvitteret. 
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NATLAMPE 

En natlampe er ideel i badeværelset, på 

trappeopgange, i vaskerum eller andre steder, 

hvor der kræves lidt lys i mørket. Enkelt og lille 

LED nattelys.  

Denne model er nem at bruge og kan drejes 360 
grader. 

NØGLEFINDER 

Anvendes til at finde forlagte genstande. 

Download App til din smartphone og sæt 

enheden i dit nøglebundt.  Ved aktivering af app 

vil Orbit Key afgive en lyd, hvis du er inden for 

30 m. Er du længere væk, vil den sidste position 

vises på et kort på App’en. 

VÅGELAMPE MED SENSOR 

Smart LED vågelampe i firkantet design med 

bevægelsessensor. Kun til indendørs brug. 

Sensoren registrerer bevægelser og tænder 

lampen. Lampen slukkes efter en periode, hvor 

der ikke er registreret bevægelse. 
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STILLA MOTION 

En bærbar bevægelsesalarm, som er nem at  

anvende på tasker eller andre værdigenstande. Du 

aktiverer alarmen ved hjælp af en app. Hvis nogen 

tager dine værdigenstande hører du en høj alarm 

og en vibration i din telefon på én gang. 

TABLETS 
Kan f.eks hjælpe med struktur/kalender, 

kommunikation via mail, Skype og der kan 

downloades  forskellige apps, som kan være til 

hjælp i hverdagen. Mulighed for afprøvning og 

udlån. 

SLEEP-CARE SENGEALARM 

Sleep-Care sengealarm måler om der er en person 

i sengen. Når sengen forlades, kan Sleep-Care 

sende et øjeblikkeligt kald til pårørende eller  

plejers telefon, eller den kan indstilles til at  

sende, hvis fraværstiden overstiger et toiletbesøg 

eller lignende. 
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KORTTIDSTIMER 

Timeren placeres i stikkontakten og det 

elektriske apparats stik placeres i timeren.  

Tryk på start og el-apparatet vil automatisk 

slukke efter 30 minutter. Der kan slukkes før 

ved at trykke på stop. 
OBS: for at virke skal der hver gang trykkes på start.

SWISS GRIP 

Gør glatte overflader skridsikre. 

PANDA FALDALARM 

Den nye Panda faldalarm kombinerer 

tryghedsalarmen med GPS tracker og 

automatisk fald-genkendelse. Alt 

nødvendigt udstyr er i alarmen, og den kan 

tages med overalt. 
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