
Mobil, interaktiv  
bord- og gulv-projektor  
i samme enhed

•  Glæde, begejstring og latter gennem 
fysisk aktivitet

•  Styrker og bevarer de kognitive og 
fysiske evner

•  Træner motorik og koordinering
•  Aktivt samvær og oplevelser med andre

vinduet ind til samtale og udvikling
•  En investering i borgernes 

•  Arbejd med reminiscens og 
rehabilitering gennem bevægelse

•  Op til 3 meter bredt billede
•  350 aktiviteter
•  Tilpas eller opret egne aktiviteter
•  Opret mapper med aktiviteter til 

enkeltpersoner eller faggrupper 

OMIVISTA MOBII PRO 

98.500,-
Ekskl. moms, inkl. levering og instruktion

TILBUD
Gratis pakke med 25 særligt 
demensvenlige applikationer  
til kognitiv stimulation. 
Inspirationsark medfølger.

(tilbud er gældende ved køb  
frem til 31/12-2019)

Aktiv Interaktiv ApS | Knebel Bygade 38 | 8420 Knebel 
Telefon 8635 2211 | info@aktivinteraktiv.dk | aktivinteraktiv.dk

 
Vinder af CareWare  

Borgerprisen 2019 

for bedste velfærds - 

 teknologiprodukt. g p
Ring og bestil en  
gratis demo hos jer



Aktiv Interaktiv deltager 
i projektet “Interaktive 
teknologier til kognitiv 
stimulationsterapi (CST)”  
- forebyggende behandling 
af demente 
- i samarbejde med Syddjurs Kommune, 
VIA University College Aarhus og MTIC 
Region Midtjylland.

OmiVista Mobii kan bruges som et interaktivt bord 
eller gulv, hvor brugeren interagerer med projek te-
rede aktiviteter direkte på et bord eller et gulv.

Brugeren får dermed trænet motoriske færdig heder, 
kognitive evner, samarbejde og reminiscens. En 
aktivitet kan f.eks. være at sprænge sæbebobler og 

male et billede, feje blade med en kost og lytte til 
Kim Larsen og synge med. Alle aktiviteter kan laves 
på gulvet eller et bord og ud over at interagere 
med hænder eller fødder, kan der også bruges 

osv., og der kan være mere end én til en aktivitet.

Udover de medfølgende 350 aktiviteter kan man 
redigere i hver enkelt aktivitet, så man kan tilpasse 
den til en borger f.eks. med egne genkendelige 
billeder af f.eks. familie eller musik, der vækker 
minder.

Mobii er en mobil enhed, der let kan tages med
rundt på et center. Der er også mulighed for en fast
loftenhed med omiVista Install.

Via vores deltagelse i projektet “Interaktive 
teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST) - 
forebyggende behandling af demente” udvikler 
vi helt nye applikationer til fremme af den 
kognitive stimulation og sproglige evne. 

Tilbudspakken med 25 særligt demensvenlige appli-
kationer tager udgangspunkt i dette samarbejde.

Ring og bestil en gratis demo hos jer!
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