Produkter
till glädje
och omsorg

JoyandCare säljer sedan 2014, hjälpmedel som skapar
glädje och förbättrar livskvalitén för personer med
speciella behov, deras släktingar och vårdgivare.

Babyn Ella
Baby Ella inte bara liknar en nyfödd, hon både
ser ut och känns som en riktig bebis. Förmågan
till omsorg är något av det sista som människor
med demens mister. De känner igen ett spädbarn
och vill ta hand om det. Något som kan ge
ro, trygghet, glädje och förbättrad livskvalité.
Personen med demens får känna att han/hon
inte bara tar emot omsorg, utan också ger det
till någon. Baby Ella kan hjälpa vid känslor av
ensamhet, isolering, aggression, depression,
rastlöshet och när man är ledsen. 56 cm lång,
vikt ca 2 kg, kläder medföljer.

Mysiga katten Mille
Katten Mille ser ut, låter och rör sig som
en levande katt. Hon är i naturlig storlek
och väger detsamma som en riktig katt.
Mille är enkel att ta hand om och sköta.
Hon reagerar på mattes / husses närvaro
och beröring. Rör vid vänstra kinden och
hon rör huvudet mot din hand. Rör på
baksidan av huvudet eller på ryggen och
hon börjar spinna. Fortsätter man att
kela med henne, rullar hon runt på ryggen
så man kan stryka henne över magen.
Ju mer man rör vid hennes mjuka päls,
ju mer avslappnad blir hon. Se gärna en
film på vår hemsida.

Den sovande kattungen
Många äldre har haft husdjur som gett både glädje,
trygghet och sällskap. Djurterapi kan hjälpa en person
med demens att åter känna ro, men också ge en känsla
av mening. Gamla erfarenheter väcks till liv. Att prata
och kela med en kattunge handlar inte bara om att få
något, utan också om att ge omsorg. Naturlig storlek
och vikt. Den ser ut att andas där den ligger och sover
på sin kudde. Pälsen är naturtrogen och kissen väger
lika mycket som en riktig kattunge. Kan vara till hjälp
vid aggression, ensamhet, depression och rastlöshet.

Dintido MED

Sprog:
Dansk
Svensk
Norsk
Finsk
Islandsk

Engelsk
Polsk
Italiensk
Fransk
Tysk
Arabisk

Dintido Med är en vidareutveckling av
kalender-klockan Dintido. Den här kan du
ställa in på upp till sju dagliga påminnelser.
Till exempel påminna om medicin eller
att dricka ett glas vatten. Dintido Med är
utvecklad för att vara så enkel som möjligt
att använda, både för anhöriga och användare. Och för att undvika att användaren
raderar påminnelser, skriver du ett lösenord
(dintido)för att komma åt menyn. Där kan
du sen enkelt skriva in, ändra eller radera
en påminnelse. Finns också som en enklare
modell, utan påminnelser.

Musikspelare
Många äldre har lyssnat till musik hela
livet, men kan ha svårt att komma ihåg
hur musikspelaren eller radion fungerar.
Nu behöver de inte oroa sig längre.
Det är bara att lyfta på locket och ut
strömmar de gamla favoriterna.
Här finns plats för ca 1500-2000
musikstycken! (4GB).
Starta musiken: lyft på locket.
Hoppa över en sång: tryck på den
stora knappen. Det finns bara en.
Stäng av musiken: stäng locket.
Nästa gång fortsätter musikspelaren
där den slutade senast.

En-knappsradio
Många äldre har lyssnat till radio hela livet, men kan ha
svårt att komma ihåg hur den fungerar. Med denna enknapsradio blir det lätt: bara en knapp. Som anhörig ställer
du mycket enkelt in den på en kanal och med fast volym.
Musikterapi visar, att musik förbättrar långtidsminnet för
personer med demens. Och att kunna följa med vad som
händer i världen, som man alltid har gjort, ger livskvalité.

Musiknallen Arthur
Arthur har en mjuk, härlig päls. Förutom att vara
ett sällskap och ge tröst, kan han spela musik för
användaren. Arthur är designad till att vara så enkel
som möjligt att hantera. Hans vänstra tass har en
”tassknapp”. Tryck på den och du märker ett klick.
Klicket startar eller stoppar musiken och är den
enda kontrollen man använder dagligen.
Musiken kan antingen spelas i den ordning den
är inspelad eller blandas. Arthur kan komma ihåg
1 500-2 000 låtar, 4 Gb. Han är 38 cm lång och
väger ca 1 kg.

Magisk målning
Genialt! Måla med vatten och härliga motiv
dyker upp! Nu blir det lätt för alla att vara
kreativa. Och inte minst är det en trevlig
aktivitet att samlas omkring och prata om.
Självförtroendet får en boost och humöret
kan gå från mörker till glädje. Bara pensel
och vatten används för att måla. Och det
som nyss var vita ark, visar strax vackra
bilder av tex fiskar i havet. Det är som ren
magi! När arbetet är klar, låt papperen torka
och återanvänd sedan arken gång på gång.
Ett set innehåller fem ark med olika motiv.

Då min vän blev diagnosticerad med Alzheimer, blott 67 år
gammal, och min mamma fick svårare att klara sig själv, började
jag söka efter produkter som kunde göra deras liv lättare.
2014 utvecklade jag kalenderklockan Dintido, som båda blev
mycket glada för. Jag brinner för att andra med särskilda behov
ska få den hjälp de behöver. De som inte själva har möjlighet att
berätta om sina behov eller hitta hjälpmedel. Joy & Care är mitt
bidrag. Jag hoppas du hittar vad du söker!
Kerstin Ahlmér
Tlf. 0045-20561766
info@joyandcare.com
www.joyandcare.com

