Sound Reminder
fra Audio Solutions
Produktet en Sound Reminder er grundlæggende og i sin oprindelige form tænkt som en
”kærlig og ikke voldelig” påmindelse til den demente om, at han eller hun skal vende om.
Sound Reminderen består af en:
Overvågnings-enhed:
-PIR detektor / fotocelle eller trædemåttecensor
Afviklings-enhed:
-TV-skærm, PC, eller højttaler, som skal afvikle selv Billed/lyd-påmindelsen.
Styre-enhed:
- En minicomputer som styrer og indeholder lyd og billede der skal afvikles når
overvågningsenheden går igang
Overvågningsenheden skal placeres på grænsen til det område den demente helst
skulle befinde sig i. Det ku være en stue eller et værelse, hvor pårørende eller
plejepersonale ikke hele tiden kan være og overvåge. Når den patienten forlader et
område, registrerer en PIR sensor / fotocelle eller trædemåtte bevægelsen og afspiller
øjeblikkelig en, for den demente, velkendt og positivt associerende lyd fra
Afviklingsenheden. Det kan være sange som man husker, optagelser af børn der taler,
lyden af skov, hav eller byen. Kort sagt positiv lyd eller, som kan få den demente til at
vende om og sætte sig og lytte, og ikke forlade området og gøre skade på sig selv.
Produktet er sin nuværende form produceret til at afspille en velkendt film fra
styringsenheden. Konkret er det et afsnit af TV-serien Matador.
Pårørende som aktive i patientens behandling
Sound Reminderen giver de pårørende en god mulighede for at tilføre patienten det
han/hun allerbedst kan li at se eller lytte til. ”Mor elskede at se Matador” eller Far elskede
at lytte til Dirch Passer osv. Yngre demente ville måske ha’ glæde af TV-serien Venner
eller Beverly Hills 90210 osv. Det essentielle ved Sound Reminder er, at det er pårørende
der skal være med til i samarbejde med den demente (i hvertfald hvis det er i et tidligere
stadie af sygdommen) at vælge det, som han/ Hun skal kaldes tilbage i stuen med.

Havnegade 29 - DK - 5000 Odense C (+45) 23 23 78 81 - Audiosolutions.dk – info@audiosolutions.dk

	
  

Sound Reminders yderligere muligheder
Samtidig med at Sound Reminderen afspiller associerende film / lyd / sange / eller billeder
af børn og børnebørn, så kan den i den endelige version indstilles til at kontakte personale
eller pårørende via sms.
Sound Reminderen vil også være i stand til at registrere om der har været bevægelse i
rummet i en periode eller ej.
Kort sagt, så er der uanede muligheder i Sound Reminder fra Audio Solutions. Det er
meningen at produktet skal kunne ”skræddersys” til kundens individuelle behov. Eks hvis
kunden ingen bevægelsessensor har til at registrere bevægelse, kan dette implementeres
i Sound Reminderen osv.

Kontakt Anders Møller, Direktør i Audio Solutions
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