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KOMUNIKÁCIA A MOBILITA
Vytvor spojenie, ktoré uľahčí tvoj život

FACEBOOK • TWITTER • EMAIL • HOME BANKING • OVLÁDANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA  



Itongue® je jazykom ovládateľný prístroj, ktorý sa 
nasádza do úst používateľa.

Klávesnica - horná plocha s 10 senzormi
Funguje na spôsob T9 systému (čas posunu medzi 
jednotlivými písmenami je naprogramovateľný)
Obsahuje systém prediktívneho vkladania textu, čím 
užívateľovi značne šetrí čas a uľahčuje písanie textov
Myš - spodná plocha s 8 senzormi
Umožňuje kontrolovať myš na počítači, tablete, smart-
phone a taktiež ovládať invalidný vozík

Implementácia piercingu do jazyka
Piercing zvyšuje dotykovú presnosť, umožňuje jed-
noduchšie pracovať so zariadením a zároveň znižuje 
svalovú záťaž

TKS A/S poskytuje pomoc a poradenstvo pri zariaďova-
ní všetkých potrebných krokov k zhotoveniu finálneho 
produktu pre používateľa. Od návštevy zubného lekára 
až po implementáciu piercingu.

KOMUNIKÁCIA A OVLÁDANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Ihandle® je prstom ovládateľný prístroj a funguje 
na rovnakom princípe ako Itongue®.

Klávesnica - horná plocha s 10 senzormi
Umožňuje písanie textov na počítači, tablete a smart-
phone 
Funguje na spôsob T9 systému a obsahuje systém 
prediktívneho vkladania textu 
Myš - spodná plocha s 8 senzormi
Umožňuje ovládať počítač, tablet, smartphone a ovlá-
dať invalidný vozík
 
Ihandle® je praktický a umožňuje používateľovi zbaviť 
sa všetkých konvenčných ovládačov.

KOMUNIKÁCIA A OVLÁDANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA



Ictrl® je prstom ovládateľné zariadenie, ktoré fun-
guje ako aplikácia na smartphone alebo tablet.

Systém umožňuje používateľovi jednoducho ovlá-
dať invalidný vozík prostredníctvom smartphone 
zariadenia.

Ictrl® ponúka riešenie, ktoré uľahčuje život ľuďom, ktorí sú 
odkázaní na život na elektrickom invalidnom vozíku a majú 
zachovanú citlivosť v rukách. Používaním aplikácie Ictrl® sa 
tak zbavia všetkých dodatočných konvenčných zariadení a 
môžu jednoducho používať smartphone na ovládanie ich 
vozíka a zároveň byť súčasťou digitálneho sveta.

Ictrl® umožňuje používateľovi integrovať viac systémov 
do jedného zariadenia. Používateľ tak môže zároveň 
pracovať online, ovládať invalidný vozík a taktiež iné za-
riadenia fungujúce na báze bluetooth (počítač, tablet, 
televízia, Smart home zariadenia).

OVLÁDANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Itremor® je digitálne zariadenie, ktoré sa vkladá medzi 
joystick a ovládacie zariadenie invalidného vozíka. Sofistiko-
vaný algoritmus zabezpečí, aby nežiaduce pohyby užívateľa 
neovplyvňovali smer pohybu invalidného vozíka. Ovládanie 
invalidného vozíka je tak plynulejšie a bezpečnejšie.

Itremor® je kalibrovaný pre jednotlivých používateľov 
prostredníctvom smartphone zariadenia.

OVLÁDANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Všetky TKS produkty fungujú prostredníctvom  
kontrolnej jednotky
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Pre dodatočné technické informácie, navštívte našu webovú stránku: www.tks-technology.dk
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Niels Jernes Vej 10

DK9220 Aalborg
+45 9635 4480

info@tks-technology.dk 
www.tks-technology.dk

Itongue, Ihandle, Ictrl a 
Itremor sú certifikované 
na predaj v Európe (CE 
certifikát).

Use public web based ser-
vices eg. home banking

t k s - t e c h n o l o g y . d k


