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Vad behöver du för att kontaktstyra en iPad?
För att styra en iPad med kontakter behöver du en s k kontaktbox och en eller två kontakter.
Till iPad finns kontaktboxar som kopplas med hjälp av bluetooth (Blue2, iSwitch, APPlicator)
eller sådana som kopplas via en USB-adapter till iPadens laddningsutgång, t ex Bläckfisken
USB (utgången produkt) HelpiBox m fl. Kontaktboxar används vanligen till dator och iPad
känner inte igen den som tillbehör, men det fungerar ändå bra att använda. Flera företag
säljer lösningar för kontaktstyrning och man kan vända sig till sin arbetsterapeut för att få
hjälp att prova ut lämplig utrustning som hjälpmedel.

Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att hitta till en
specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du slipper söka i
Appstore, Google Play eller skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren
för att det ska vara lätt att hitta till rätt app.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare (en app
för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din surfplatta/
smartphone och riktar kameran mot QR-koden i broschyren och vips! öppnas Appstore och
du dirigeras till rätt app där. Observera att du inte gör något köp i och med att du scannar
QR-koden, du bara öppnar rätt sida i Appstore där du kan läsa mer om appen. För att köpa
appen måste du aktivt genomföra köpet i Appstore.
Tips på gratisapp för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone

Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet iOS som appen fungerar med är det oftast
den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen inte fungerar med nyare
operativsystemsversioner, anges detta.
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Appar för trycka-hända-övningar med en
eller två kontakter
De här apparna kan användas för att träna förståelse för orsak och verkan. Personen trycker
på kontakten och något händer direkt.

Big Bang Pictures och Big Bang Patterns (Big Bang Bundle)
Mönster eller enkla bilder som animeras och man hör musik
när de aktiveras. Man kan inte trycka igen förrän musiken
spelat klart. Man kan göra inställningar för färger på bakgrund och bild och man kan också välja vilka bilder som ska
visas. Båda apparna kan även ställas in att styras med två
kontakter så att man kan bläddra mellan mönstren/bilderna
och starta animationen och musiken med den andra
kontakten, kan då användas som en träning inför skanning.

App store
Big Bang
Pictures

Big Bang
Patterns

Big Bang
Bundle

Version:

1.3.1

Pris:

209:-/st eller 369:- (Bundle)

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App Store

Shhhh!
Tryck på en kontakt för att starta en animation med en figur
som spelar störande musik eller tryck på en annan kontakt
för att aktivera gubben som säger ”shhhh!” och stänger
dörren.

Version:

1.1.1

Pris:

30:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App store

App Store
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Sensory Room
Ett animerat bildspel om en flicka i rullstol som besöker ett
Händelserike. Man trycker, tittar och trycker igen när
playknappen dyker upp.
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Version:

1.0.2

Pris:

Gratis

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App Store

App store

Appar för att träna kontaktstyrning med
en kontakt – snabbhet och tajming
De här apparna kan användas för att träna att styra en app, t ex en AKK-app, med en kontakt
och s k automatisk skanning. Då flyttar sig en markör automatiskt framåt mellan olika val
och man måste kunna trycka till i rätt tid (med tajming) för att välja eller aktivera det man
vill.

Splat The Clown
Tryck när clownen når ringen för att kasta läbbiga saker på
honom. Kan ställas in i olika svårighetsgrader.

Version:

1.1.1

Pris:

30:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App store

App Store

Jungle Adventure
Ett äventyrsspel där man styr en figur. Figuren hoppar
över olika hinder i djungeln när man trycker på en
kontakt.

Version:

1.1.1

Pris:

50:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App store

App Store
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Appar för att träna kontaktstyrning med
två kontakter – stega och välja
De här apparna kan användas för att träna att styra en app, t ex en AKK-app, med två olika
kontakter och s k manuell skanning. I en sådan app flyttar man en markör framåt mellan
olika val med hjälp av den ena kontakten och väljer och aktiverar med den andra kontakten.

Touch to Jump
En bra app för att börja träna två-kontakts-skanning.
Tryck ett antal gånger (antalet kan ställas in) för att flytta
figuren tills den står i strålkastaren. Tryck på den andra
kontakten för att få animation och musik.

Version:

1.0.1

Pris:

30:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App store

App Store

Auntie Maggies Recipe
Man stegar sig fram med ena kontakten mellan fem olika
flaskor med läbbigt innehåll. Man väljer med den andra
kontakten och innehållet hälls då i en tunna. Sen stegar
man ner till kannan. När man väljer den får man dricka ur
tunnan och förvandlas till ett glatt monster.

App store

Appen kan också ställas in för styrning med en kontakt (se
föregående avsnitt).
Version:

1.4.2

Pris:

30:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App Store

Memory Pairs
Man väljer/stegar med ena kontakten mellan 4, 6, 8 eller
12 memorykort. Man väljer att vända kort med den andra
kontakten. Fungerar i övrigt som vanligt memory.
Appen kan också ställas in för styrning med en kontakt (se
föregående avsnitt)
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Version:

1.1.1

Pris:

30:-

Fungerar till:

iOS 6.0 eller senare
iPad

App Store

App store
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Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att den är
heltäckande, det går säkert att hitta mer inom
området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habresurscenter.slso@sll.se
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