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Trådlös - Integramouse Plus fungerar 
trådlöst

Komplett mus - IntegraMouse Plus ger 
alla de funktioner som finns i en klassisk 
mus. 

Mer än en mus - IntegraMouse Plus har 
ytterligare två driftslägen. Den kan 
användas som en joystick eller inställd
på tangentbordsläge - perfekt för spel. 

Hygienisk - munstycket gör av högsta 
hygieniska standard och byts enkelt! 

Plattformsoberoende - IntegraMouse 
Plus fungerar i alla vanliga operativ-
system som stöder USB. 

Hållbar - IntegraMouse Plus har lång 
batteritid och inbyggda uppladdnings-
bara batterier.

Funktioner i IntegraMouse Plus: 

Styr datorn med 
munnen!



En port till världen! 

E-post, Google, Skype, Facebook, 
YouTube, Twitter...
Det är svårt att föreställa sig 
dagens liv utan tillgång till en dator. 
IntegraMouse Plus låter dig komma 
i kontakt med världen. 

Den minsta rörelse med dina 
läppar kommer att styra munstycket 
och flytta musen över datorskärmen. 
Med lätta sug och blås, kan du 
utlösa musklick precis som med en 
vanlig mus.

Den har utvecklats för personer med 
förlamning, progressiva muskel-
sjukdomar eller armamputationer. 

Att använda IntegraMouse Plus kan 
förbättra din livskvalitet, integritet 
och självständighet.

En annan sorts klick

IntegraMouse Plus gör det möjligt för användaren att aktivera alla 
funktioner i en datormus genom munnen. Du styr den dynamiska 
positioneringen av markören på skärmen genom mycket små rörelser 
av munstycket med lätta tryck med läpparna. Musklick utlöses av 
variationer i lufttrycket i munstyckets hålighet. Mycket svagt sug/blås
är allt som behövs för att använda IntegraMouse Plus.

Gör din dator tillgänglig

IntegraMouse Plus är det idealiska hjälpmedlet för personer som kan 
hålla sitt huvud upprätt, exempelvis personer med en hög grad av 
förlamning, med amputerade armar, eller med 
progressiva sjukdomar som muskeldystrofi, 
amyotrofisk lateralskleros eller multipel skleros. 
Att användaIntegraMouse Plus är enkelt och 
den låter dig snabbt hantera vilken 
dator som helst.

Enkel installation

IntegraMouse Plus hittas 
automatiskt av Windows, ingen 
extra programvara behövs, bara
plug and play! Med monteringsarmen 
kan du enkelt låsa positionen exakt där 
du önskar. Armen har en mycket flexibel
friktionsratt. Munstycket är löstagbart 
för enkel rengöring och du kan också
beställa nya munstycken.


