CRADL
Welke digitale vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit e-healthproduct?
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De CRDL (Cradle) is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm
van contact mogelijk maakt door aanraking van mensen te vertalen in
geluid. Door fysiek contact speels en onderzoekend te benaderen omzeilt
de CRDL bestaande conventies rondom aanraking. De interactie begint
wanneer twee gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en een circuit
vormen door elkaar aan te raken. Door innovatieve technologie herkent de
CRDL de manier waarop mensen elkaar aanraken en vertaalt deze
aanrakingen in geluid. De manier van aanraken is van invloed op het geluid
dat wordt voortgebracht.
De CRDL beschikt over 25 voorgeprogrammeerde geluiden, verdeeld over
5 thematische geluidsbibliotheken. Gebruikers kunnen de interactie verder
afstemmen op persoonlijke voorkeuren door eigen geluiden toe te voegen
op een SD-kaart. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden
gebruikt door meer deelnemers aan het circuit toe te voegen, als schakels
in een ketting. Iedere deelnemer heeft dezelfde mogelijkheden het
samenspel te beïnvloeden.
Mensen die moeite hebben met communicatie en sociale communicatie
zoals:
▪ Mensen in een gevorderd stadium van dementie
▪ Mensen met autisme
▪ Mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving.
o Communicatie
o Welzijn
o Interactie
Geen
Bij het gebruik van de voorgeprogrammeerde basisfuncties heb je geen
specifieke vaardigheden nodig. Het apparaat is intuïtief in gebruik. Wil je
geluiden toevoegen aan de CRDL dan:
• Moet je weten hoe je een account aanmaakt
• Moet je kunnen zoeken op het internet naar geluidsbestanden
• Moet je weten hoe je die geluidsbestanden moet downloaden
• Moetje weten wat een SD-kaart is
• Moet je geluidsfragmenten op de SD-kaart opslaan
• Moet je de SD-kaart plaatsen in het apparaat
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Meer informatie

1 Plug & Play
2 Specifieke of aanvullende handeling nodig
3 Expert
www.Crdlt.com of bekijk een filmpje op CRDL instrument voor contact YouTube
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