senTable

®

Interaktivní dotykové stoly pro seniorská zařízení
senTable® je patentovaný interaktivní dotykový stůl navržený
na míru domovům pro seniory,
pro stacionáře, nemocnice, terapeutické a aktivizační prostory
nebo čekárny ambulancí.
Aplikace pro zábavu a terapii
Jednoduché ovládání
Aktivizace
Praktický pomocník

Příklady
nejpoužívanějších
aplikací
TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
Důležitý pro klienty s demencí, využití
pro jednotlivce a skupinovou terapii.

REMINISCENČNÍ TERAPIE
Aplikace vyvinutá na míru pro
individuální práci s klientem.

ZÁBAVNÉ APLIKACE
Hry, kvízy, statistiky, umožňující trénink
krátkodobé a dlouhodobé paměti.

ZPRAVODAJSKÉ APLIKACE
Webové stránky vybraných českých
titulů – jsou určeny především
aktivním seniorům pro jejich orientaci
ve společnosti.

PROVOZNÍ APLIKACE
Interaktivní ovládání vybraných služeb
v konkrétním zařízení – objednání jídla,
rezervace výletů, divadel, denní program
zařízení, fotogalerie atd.

Základní typy senTable®
Design senTable® a jeho variace splňují nejnovější trendy ve zdravotnictví a sociální péči. Barevnost a různé
typy dřevěných dekorů jsou navrženy tak, aby mohly být dokonale sladěny se stávající architekturou místností
a pokojů.

MOBILNÍ
PERSONIFIKOVANÝ STŮL
Je určen pro imobilní klienty, je
uzpůsoben potřebám klientů
na polohovacích a výškově
stavitelných lůžkách. Výhodou
je dokonalé přizpůsobení
desky s náklonem a aretací,
což umožňuje maximální užitný
komfort pro klienta.

PEVNÝ INTERAKTIVNÍ STŮL
Je umístěný ve společných prostorech nebo
přímo na pokojích klientů v pobytových
sociálních zařízeních. Provedení senTable® lze
ušít na míru jednotlivým zařízením dle potřeb
jeho klientů, konkrétního umístění a sladění
s ostatním vybavením.

Příslušenství

Barvy a dekory

senTable je možné rozšířit o doplňkovou výbavu,
například naklápěcí desku u pevného stolu, sluchátka,
SOS tlačítko, sedací nábytek nebo držák na berle či
hole.

Barevné verze stolu, včetně široké řady dřevěných
efektů, jsou vysoce variabilní a přizpůsobené každému
zařízení na míru.

®

Možnosti provedení senTable®
senTable® je vyráběn vždy na míru jednotlivým zařízením a pro potřeby jeho klientů, vzhledem ke konkrétnímu
umístění senTable® a designu stávajícího vybavení zařízení. Většina zařízení volí mezi následujícími pěti základními
typy provedení senTable®:
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