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Material adaptat per a les persones amb necessitats 
especials. 

Amb el suport de Fundació Desenvolupament Comunitari.



SmartNaV4
Dispositiu senyalitzador facial amb les 
mateixes funcions que un mouse
convencional però que permet 
controlar el punter simplement movent 
el cap, sense necessitat d’utilitzar les 
mans. 



Teclat bigkeys LX Blanco 
Qwerty

El teclat BigKeys LX és un teclat
simplificat de tecles grans. Está dirigit
a les persones amb dificultats de 
mobilitat, tremolor a la mà, dislèxia o 
altre dèficit. A més, és una eina de 
suport per a qui està aprenent
l'alfabet. 



Cobertor per
Bigkeys LX

Cobertor transparent per teclat BigKeys. Facilita la pulsació de les tecles i 
evita pulsacions involuntàries.



Mouse USB amb botons
adaptats

Mouse amb els botons dret i esquerre 
adaptats per ser activats mitjançant un 
commutador doble o dos commutadors.  
(Per exemple, els commutadors Jelly Bean
groc i vermell de la plana següent.) 
Els botons del ratolí són accessibles 
directament o a través d'un commutador 
extern.



Commutador Jelly Bean groc i 
vermell

Consisteix en un polsador de forma circular que pot ser accionat
mitjançant una lleugera pressió en qualsevol dels seus punts. És
el més universal de tots els commutadors.



TrackBall n-ABLER
Ratolí format per un trackball i botons
de funció (clic dret, Clic, doble clic, 
bloqueig de l'arrossegament i bloqueig
de l'eix) que es controla amb el 
moviment de les mans o dits, reduint
l'esforç en canelles i colzes gràcies a la 
simetria del seu disseny i l'ampli espai
per donar suport a la mà. 



Braç articulat

Suport articulat en tres punts amb un 
pom de bloqueig de grans dimensions. 
S’utilitza per a la subjecció de 
commutadors i safates en una cadira
de rodes, una taula, etc. 



Safata Mitjana

Safates de ferro o plàstic de diferents mides, 
segons el seu ús, amb subjecció per a qual-
sevol dels braços.



Teclat PS2 amb cobertor 
metàlic

.
Teclat estàndard amb cobertor metàl·lic que facilita la pulsació de 
les tecles evitant pulsacions involuntàries. El cobertor permet una 
major precisió a l'hora de prémer una tecla evitant, d'aquesta
manera, la pulsació de dues tecles a la vegada o triar una tecla no 
desitjada.



Micro teclat USB Keysonic
NANO amb cobertor

Teclat complet de molt reduïdes 
dimensions ideal per ser utilitzat amb 
una sola mà o per persones amb 
dificultats  en els moviments dels braços. 
Incorpora un cobertor metàl·lic que 
permet una major precisió a l'hora de 
prémer una tecla evitant, d'aquesta 
manera, la pulsació de dues tecles a la 
vegada o escollir una tecla no desitjada.



Ratolí controlat amb el mentó

Dispositiu de tipus joystick amb les mateixes
funcions que un Mouse convencional, 
especialment pensat per ser usat amb el mentó. 



Ratolí joystick: n-ABLER

Ratolí compost per un joistick i uns
botons de funció (clic dret, Clic, doble 
clic,  bloqueig de l'arrossegament i 
bloqueig de l'eix) que es controla amb
el moviment de la mà o els dits, 
reduint l'esforç en canelles i colzes.



Safata de sobretaula i suports
posicionables Maxess

Safata i suports de sobretaula antilliscant amb
teixit suau de velcro. Son molt fàcils d'utilitzar i 
subjecten fermament commutadors, 
comunicadors, altres dispositius i suports en 
gairebé qualsevol posició.



Trackball de bola gegant

Dispositiu de dos botons i una bola de 
desplaçament de grans dimensions, 
amb la mateixa funció que un ratolí
però amb maneig i tecnologia 
diferents. 



The Grid

Aquest programari pot convertir un ordinador en un 
comunicador dinàmic per a usuaris de comunicació
alternativa, permetent la interacció per mitjà de 
diversos dispositius (commutadors, pantalla tàctil, 
ratolí de cap...)



Cable USB de dues entrades
per SAW

Aquest dispositiu permet la conexió d'un o 
dos commutadors a un ordinador a través de 
un port USB; d'aquesta manera, i utilitzant el 
programa SAW, podem controlar el ratolí, el 
teclat i les funcions bàsiques del programa 
Windows. Saw són les abreviacions
angleses de “Switch Access to Windows”, 
que és un software gratuït d'accés a 
l'ordinador per a usuaris de commutador. 



LÍNIA BRAILLE ECO PLUS 80
És un dispositiu que funciona mitjançant
un mecanisme electromecànic que té com
a funció principal de representar en 
sistema Braille, els textos que apareixen a 
la pantalla de l'ordinador.



Explorador Jaws 9.0 
Professional

El jaws és un programa informàtic que permet a 
les persones amb discapacitat visual accedir al 
contingut de les pàgines d'Internet.
Aquesta eina s’encarrega de llegir la pàgina, fent 
referència a títols, continguts, llistes, taules, 
inclosa la descripció d’imatges i gràfics, en 
aquelles pàgines que gaudeixen de total 
accessibilitat en el seu desenvolupament i edició



ZOOMTEXT XTRA 9.1

ZoomText 9.1 ofereix innovadores funcions
d'ampliació i de lectura que permeten als usuaris
amb dèficit de visió veure, escoltar i utilitzar el seu
ordinador amb una major comoditat i productivitat. 



Entitats col·laboradores:

BJ Adaptaciones
08023 BARCELONA         

C/ Mare de Déu del Coll 44, Baixos

Tel. 932850437
Fax: 935535634

C/ Camino de Hormigueras, 172 
28031 MADRID 
Tel. 917097600 
Fax: 917097777 

Via Laietana, 54, 4t 3a
08003 BARCELONA

Tel. 93 268 07 44
a/e: ialemany@fdc.cat
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