Tovertafel 2 UP
- Det Magiske Bord

Det Magiske Bord – for udviklingshæmmede personer
Vi tager spillet alvorligt. Enten det gælder om at stimulere social interaktion eller om at øge
årvågenhed og fokus: leg tilbyder løsninger til udviklingshæmmede personer. Tovertafel øger
arbejdsglæden for plejepersonalet og bidrager til at forbedre livskvaliteten for brugerne. Dét
er det geniale ved spillet/legen!
Gennem 10 år har folkene bag Tovertafel udviklet spil og løsninger baseret på seriøs
forskning og med Tovertafel 2 tager vi et skridt videre ind i fremtiden.

Hvad er Tovertafel 2?
Tovertafel hjælper plejepersonalet med at udfordre brugerne på deres eget niveau, uanset
hvor blandet målgruppen er. Oveni forbedrer Tovertafel forholdet mellem plejepersonalet
og brugerne. Vi gør dette med interaktive seriøse spil som stimulerer social og fysisk
aktivitet.
Tovertafel er hygienisk og alsidig i brug: projekter for eksempel spillene på bordet, på gulvet
eller på kørestolsbordet. På denne måde tilbyder vi spillerne en meningsfuld og
sammenhængende aktivitet hvert øjeblik på dagen!

Fordele med Tovertafel 2
Tovertafel 2 ...
• er nyttig for brugere på alle niveauer
• forbedrer forholdet mellem plejepersonale og brugere
• øger arbejdsglæden for plejepersonalet

Opdag legens genialitet
Tovertafel er en sundhedsinnovation som forbinder brugerne og plejepersonalet. Denne
behagelige form for plejeteknologi udfordrer udviklingshæmmede personer til at få det
bedste ud af sig selv, sammen med plejepersonalet. Alle spiller: fra personer med moderat
udviklingshæmning til personer med svært alvorlig udviklingshæmning.
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Spil som øger lykke og moro
Tovertafel-spillene bidrager til smil og glæde, stimulerer bevægelser og øger
opmærksomhed og fokus.
Vore seriøse spil tager hensyn til alles udfordringer på et socialt, fysisk, censorisk og kognitivt
niveau. Spillene har også en positiv indflydelse på forholdet mellem udviklingshæmmede
personer og deres plejepersonale, familie og venner. På denne måde giver Tovertafel et smil
på alles læber.

Tovertafel 2 er en enhed som placeres i loftet over et bord, eksempelvis spisebordet, på en
afdeling. I enheden findes det en projektor, infrarøde censorer, højtalere og en kraftig
processor af højeste kvalitet som til sammen projekterer spillene på bordpladen og styres
med håndbevægelser. Spillenes klare og stærke farver bidrager til at man virkelig gerne vil
deltage.
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Vær med til at skabe Magiske øjeblikke for dine omgivelser, tag kontakt med Medema A/S
for mere information om Tovertafel 2!

Lege med hundevalpe

Regnbue med musik

Medema A/S
Din leverandør af innovativ Velfærdsteknologi!
www.medema.dk

Medema A/S, Enggårdvej 7, 7400 Herning, Tlf.: 70101755
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