Yetitablet Care

Monipuolinen apuväline hoitotyöhön
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Yetitablet tarjoaa suuria
mahdollisuuksia hoitotyöhön
Yetitablet on Suomalaisen Kuori Oy:n
kehittämä, maailman ensimmäinen
täysiverinen huippulaatuinen
Android-monikosketusnäyttö.
Yetitablet yhdistää erinomaisen
käyttökokemuksen, laajan sisältövalikoiman,
muokattavuuden. Yetitablet on
helppokäyttöinen ja intuitiivinen.

Ison näyttönsä ansiosta Yetitablet sopii
usealle yhtäaikaisesti sekä seinä- että
pöytämallisena.
Ammattilaistason komponentit ja päivitettävyys takaavat kestävyyden ja pitkän iän.
Kehitämme tuotetta jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ja etsimme heille sopivia
applikaatioita sekä sisältöä.

• Radio- ja tv-ohjelmia sekä elokuvia haluaamasi ajankohtaan
• Laulu- & karaoke-tuokiot esimerkiksi YouTuben tai Spotifyn kautta
• Aistihuoneen visuaalisen ympäristö helposti sovellusten avulla
• 4K-kuvanlaatu
• Google Playn miljoonat pelit, mm. Palapelit, muistipelit, ristikot, älypelit
• Videopuhelut jättitabletilta tuovat läheiset näytölle aidon kokoisina
• Valmistettu laadukkaista materiaaleista, mm. iskunkestävästä lasista
• Yetitablet on saatavissa myös vesitiiviinä
• Tehokas 8-ydinprosessori kovaankin käyttöön
• 10-36 kosketuspistettä. Käyttö onnistuu yksin ja yhdessä
• Yetitabletia ja siihen saatavia sovelluksia kehitetään jatkuvasti
• Vahva tuki käyttöönotolle ja käytölle

Yetitabletin
laadukkaat
tukipalvelut
Yetitabletin monipuolisten
mahdollisuuksien kanssa ei jää yksin.
Alussa ammattilaisemme voi suorittaa
analyysin asiakkaan kohdeympäristöstä,
jonka pohjalta palvelu räätälöidään
vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita ja
asiakkaalle ehdotetaan soveltuvia
applikaatioita käyttöopastuksineen.
Etsimme ja ehdotamme asiakkaalle jatkuvasti
uusia toimintamahdollisuuksia ja tapoja laitteen käytölle. Lisäksi asiakkaamme pääsevät
osaksi ohjattuja yhteisöjämme, joissa keskustellaan uusista applikaatioista ja käyttömahdollisuuksista.
Helpdesk-palvelumme avulla onnistuu applikaatiohallinta etänä myös mahdollisille pienemmille laitteille Yetitabletin lisäksi. Laitteet
voidaan halutessa sulkea niin, että applikaatioiden päivittäminen tapahtuu kontrolloidusti
vain pääkäyttäjän luvalla.
Lisäksi ammattilaisiltamme on mahdollista
tilata myös laadukasta koulutusta ja ohjausta
liittyen yleisesti Android-laitteiden käyttöön
sosiaali- ja terveyspuolella.

www.yetitablet.com
Kuori Oy
Otakaari 5 I, 02150 Espoo
info@kuori.tech | 010 3371 700
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Monipuolinen viihde helposti saatavilla
Monipuolinen on-demand -viihde on
Yetitabletin kautta helposti saatavilla
huikealla 4K-kuvanlaadulla.
On-demand tarkoittaa, että käyttäjät voivat
valita haluamaansa sisältöä heille parhaiten sopivana aikana. Internetin uudet ja
monipuoliset suoratoistopalvelut, kuten Yle
Areena, Elävä Arkisto, Netflix, Viaplay, HBO
ja suomalaiset streamattavat TV-kanavat
tarjoavat paljon viihdettä. Lisäksi radiokanavat, e-kirjat/lehdet, YLE puhe... jokaiselle
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jotakin. Tällainen viide ei ole ollut juurikaan
saatavilla palvelutaloasukkaille. Yetitablet
auttaa toiminnallisen oikeudenmukaisuuden
saavuttamisessa: Uusi teknologia jokaisen
ulottuville!
Tiesitkö, että Yetitabletin saa
myös perinteisellä TV-virittimellä.
Näin se korvaa kokonaan
tavallisen television.
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En ois uskonut, että tämmöinenkin
ihanuus tulee mulle eteen. Tämä on kuin ois kylässä!
Anni, 76 vuotta

Etäpuhelulla läheiset virtuaalisesti lähelle
Esimerkiksi Skype tai Hangouts -videopuhelu jättitabletilta tuo läheiset näytölle aidon
kokoisina. Tämä on erityisen tärkeää henkilölle, jonka näkökyky on rajoittunut.
Palvelutaloissa puhelu on helppo soittaa
myös omasta asunnosta, jalustan pyörien
avulla tabletti siirtyy vaivattomasti.

“- En ois uskonut, että tämmöinenkin ihanuus tulee mulle eteen. Tämä on kuin ois
kylässä, sanoo 76-vuotias Anni liikuttuneena, kun näkee yli vuoden tauon jälkeen
tyttärensä ja vävyn jättitabletin kautta.”
Attendon tiedote “Suomalainen innovaatio tekee
televisiot tarpeettomiksi Attendon hoivakodeissa”
17.7.2017

Yetitabletilla Skype &
Hangouts -videopuhelut
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Musiikki ja taide kuuluvat kaikille
Musiikillinen ja kuvataiteellinen itseil- harjoittelu muuttuu hauskemmaksi. On tomaisu ja välineisiin tutustuminen.
iminnallisesti oikeudenmukaista, että jokaisella mahdollisuus niitä toteuttaa. Tämän
Teknologia tuo vaihtoehtoisen toimintatsaavuttamista tukevat myös erilaiset
avan perinteisille taiteen menetelmille ja
lisäapuvälineet, kuten hiiri, jolla kursoria voi
niiden avulla myös kognitiivisten taitojen
liikuttaa pää liikkeiden avulla.
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Pelaaminen viihdyttää
ja kuntouttaa
Yetitablet tarjoaa avoimen Google
Play Storen, joka pitää sisällään 3
miljoonaa applikaatiota, joissa paljon
eritasoisia pelejä helpoista seuraja lautapeleistä monipuolisiin
aivopähkinöihin.
Yetitabletin koko muuttaa yksinpelinkin
mukavaksi seurapeliksi, ristikkoa onkin
kiva laatia porukalla!

Pelaaminen harjoittaa monentyyppisiä
taitoja ja tekee osallistumisesta
mielekkäämpää.
Pelillisyys on yhteydessä esimerkiksi parempaan suoriutumiseen työmuistitehtävissä.
Epäonnistuminen harjoittaa kärsivällisyyttä.
Peli palkitsee onnistumisesta!

7

Uusi, hauska tapa motoristen taitojen
ylläpitoon ja kehittämiseen
Yetitablet tukee hieno- ja karkeamotoriikan harjoittelua. Yetitabletin suuren
koon asiosta käyttäjä pääsee hyödyntämään yläraajojen täydet liikelaajudet näyttöpinnalla.
Yetitabletin Suuren koon ansiosta käyttäjä
pääsee hyödyntämään yläraajojen täydet
liikelaajudet näyttöpinnalla. Monipuolisten
sovellusten valtavasta valikoimasta löytyy
jokaiselle motivoivaa sisältöä, jota soveltaa käyttäjän yksilökohtaisten tavoitteiden
mukaisesti. Laitteen käyttöä seisaallaan
voidaan tehostaa esimerkiksi lisäämällä
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vaativampi seisoma-alusta, joka harjoittaa
käyttäjän tasapainoa.
Laitteen suuren koon ja useiden kosketuspisteiden ansiosta myös henkilö,
jonka hienomotoriikka on heikentynyt,
pystyy käyttämään applikaatiota ja verkon
sisältöjä. Suurien kuvakkeiden ja useiden
samanaikaisten kosketuspisteiden ansiota
kuvakkeita voi painaa vaikka kämmenellä
tai nyrkillä - yhden sormen hapuileva
kohdistaminen pienen kuvakkeen päälle
on historiaa.
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Hienomotoristen taitojen kehittämiseen
Hienomotoristen taitojen kehittymistä
on tärkeä tukea esimerkiksi koulutyön
ja arjen itsenäisen selviytymisen takia.
Yetitablet on myös lapsille motivoiva apuväline ja monipuolinen toiminta sovellusten parissa kehittää hienomotoriikkaa.

Motivointi on tärkeää kaikille lapsille ja
erityisesti neuropsykiatrisen oirekirjon
lapset hyötyvät tietotekniikasta tehtäviin
motivoinnissa. Oikeaa kynää käyttäen
kynäilytoimintoja voi harjoittaa jopa
oikeaa kynää käyttäen Yetitabletilla.
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Aivojumppaa ja
muistikuntoutusta
Muistisovellusten motivoivat ja
monipuoliset sisällöt tehostavat
toimintaan sitoutumista.
Kattava muistisovellusvalikoima pitää
sisällään useita aivo- ja varsinkin muistitoimintoja harjoittavia applikaatiota, kuten
tavallisia muistipelejä kuvilla tai numeroilla.
Osa sovelluksista mittaa suoriutumista,
joten niiden avulla voi seurata kehitystä.
Perinteiset ristikot ja sanajahdit ja tietovisat sopivat niin yksilöille, kuin ryhmillekin.
Motivoivat sisällöt parantavat toimintaan
sitoutumista.

Voit rakentaa liikuttavan muistelumatkan esimerkiksi käyttäen apuna elävien
arkistojen kuvamateriaalia tai Google
Street View -sovellusta. Omaiset voivat
jakaa kuvia turvallisesti pilvipalvelun kautta
palvelutaloasukkaan henkilökohtaiselle
käyttäjätilille.
Musiikki- ja tietovisojen avulla on helppo luoda monipuolista ja mielekästä
muistiryhmätoimintaa. Lisäksi esimerkiksi
päivittäisiä toimintoja, kuten syömistä,
peseytymistä tai jopa lääkkeiden ottoa voi
tukea helposti hahmotettavissa olevalla
muistikalenterilla.

Pelien pelaaminen sekä erilaisten
ongelmaratkaisutehtävien tekeminen auttavat
kognitiivisten taitojen harjoittamista ja ylläpitämistä.
Henna Orrain, toimintaterapeutti
Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
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Etäkuntoutuksen
uudet mahdollisuudet
Etäyhteysmahdollisuudet luovat perustan etäkuntoutuksen tai liikunnallisen viriketoiminnan järjestämiselle
videokuvan välityksellä.
Etäyhteysmahdollisuudet luovat perustan
etälääkärin ja -kuntoutuksen tai esimerkiksi
viriketoiminnan järjestämiselle videokuvan
välityksellä.
Iso kuvaruudun koko tuo kuntouttajan tai
liikesarjat selkeinä ruudulle ja tarvittaessa
kuntoutuksen ammattilainen voi seurata
liikkeiden oikeaa toteutustapaa toisessa
päässä ja opastaa reaaliaikaisesti.

Tarvittaessa terapeutti voi seurata
liikkeiden oikeaa toteutustapaa toisessa
päässä ja opastaa reaaliaikaisesti.
Laitettamme voi ohjata myös erilaisilla
erikoisohjaimilla, kuten tuolihiirellä, jolla
istuessa ohjaus tapahtuu omaa keskivartaloa käyttäen. Tämä on erinomainen
vaihtoehto pelaamisella, sillä se kehittää
tehokkaasti keskivartalon syviä tukilihaksia. Lisäksi Ihminen, jolla on suuria motorisia haasteita voi ohjata laitettamme
päähiirellä, jossa lähetinpanta puetaan
päähän ja kursoria voidaan liikuttaa
pienillä pään liikkeillä.
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Kognitiivisten toimintojen harjoittelu
Laitteella voi luoda kätevästi kirjallisia,
kuvallisia ja äänellisiä ohjeita toiminnan
tueksi.
Yetitabletilla voi luoda toiminnan ennakoinnin
ja hahmottamisen kannalta tärkeitä strukturoituja päiväohjelmia.
Applikaatiot luovat uudenlaisen ympäristön
toiminnanohjauksen harjoitteluun. Esimerkiksi kampaamo -sovelluksella voi harjoittaa
toiminnan suunnittelua, aloittamista, toimintatavan valitsemista, sekä toiminnan
muokkaamista lopputuloksen palautteen
perusteella.
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Pianosovelluksen rytmien seuraaminen
toimii hauskana tapana harjoittaa tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, kun vaikkapa e-kirjojen avulla voidaan harjoitella
syy-seuraussuhteen ymmärtämistä.
Laite toimii kielellisen kehityksen
tukemisessa.
Laajasta sovellusvalikoimasta löytyy mahdollisuuksia sanojen ja äänteiden matkimiseen, oman puheen nauhoittamiseen,
sanavaraston kasvatukseen tai sanojen
muodostukseen. Suomea toisena kielenä
puhuville lapsille runsas applikaatiovalikoima tuo paljon uusia mahdollisuuksia.

Aistikokemukset
vaikuttavat merkittävästi
tunteisiin ja vireyteen

Toteuta kanssamme
kokonainen aistihuone

Yetitabletilla pääset käsiksi kattaviin,
jatkuvasti päivittyviin aisteja stimuloiviin
materiaaleihin, joiden avulla voi luoda
perustan aistihuoneen visuaaliselle ja auditiiviselle ympäristölle.

Voit tilata meiltä kokonaisen aistihuoneen
teknisen ratkaisun. Yetitablet voidaan
yhdistää tunnelmaa luoviin valaistusratkaisuihin ja esimerkiksi videotykkiin, kun halutaan vielä kokonaisvaltaisempi ja intensiivinen kokemus. Muita välineitä saatavilla
yhteistyökumppaneidemme kautta.

Kuuntele rauhoittavia luonnonääniä ja rentoudu tai vaihtoehtoisesti käytä niitä jonkin muun
toiminnan, kuten piirtämisen tai maalaamisen
taustalla.

Kysy lisää: info@kuori.tech

Kokeile visuaalisten, tasaisesti liikkuvien,
aistitietoa jäsentävien massojen muokkausta
sormiesi liikkeiden tahtiin. Tunnet välittömän
vasteen, joka syntyy kosketuksesta esimerkiksi
kukkien tai sydänten muodossa.
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Toimintaterapeuttina kannatan aktiivisuutta
terveyden edistäjänä ja jättitabletti mahdollistaa
juuri aktiviteetin jopa niille, jotka ovat
vaikeasti vammautuneita.
Jenny, toimintaterapeutti
Palvelukoti Linda, Sipoo
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Tehokas väline kokouksiin ja informointiin
Yetitablet tehokas apuväline
myös palavereihin ja tiedon jakeluun.
Yetitablet on kätevä kuljettaa myös esimerkiksi henkilöstöpalaveriin liikuteltavan
jalustan avulla.
Videokonferenssin pitäminen on vaivatonta lukuisten applikaatioiden kautta, kuten
Skype tai Google Hangouts. Tiedostojen jakaminen toimii kätevästi pilvipalvelun avulla,
HDMI-liitännällä, USB-tikulla tai screen
castilla. Esimerkiksi PowerPoint- ja Google
Slides -applikaatioilla esitysten katsominen
ja muokkaaminen on helppoa. Internetin

käyttö onnistuu lempiselaimellasi, ja Bluetooth
-hiirellä ja näppäimistöllä saat perinteisen
tietokonekokemuksen. Käytössäsi ovat USB,
Bluetooth, GPS, WiFi, HDMI 2.0 ja lisätoiveesta
4G.
Informoinnista eri yksiköihin/palveluasuntoihin tulee todella helppoa. Esim.
Googlen pilvipalvelujen avulla voidaan parilla
napautuksella ilmoittaa eri kohteille ruokalistoja tai suunniteltua ohjelmistoa vaikkapa
mobiililaitteen kautta. Kysy myös erilaisia
monipolisia jalustaratkaisuja.
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