Forside:
Al mem-X ”husk’o’fon

Side 2:

Velfærdsudlån, der gør din hverdag nemmere

Ballerup kommunes Hjælpemiddelteam, velfærdsteknologikoordinator og
kulturhus/bibliotek har i samarbejde skabt denne mulighed for at låne
hjælpemidler i en kortere periode. Her kan du afprøve produktet hjemme og få
et indtryk af, om det vil kunne lette dine daglige gøremål.
Hjælpemidlet/produktet er til udlån i 14 dage og returneres derefter til Ballerup
bibliotek. Hjælpemiddelteamet og Ballerup bibliotek er ikke behjælpelig med at
levere og afhente det udlånte produkt.
Pådrager du dig en skade i forbindelse med brug af det udlånte hjælpemiddel,
er Ballerup kommune ikke ansvarlig, men du skal være dækket af din egen
forsikring. Hvis det lånte hjælpemiddel går i stykker eller bliver stjålet, er det
din egen forsikring som dækker. Informer bibliotekets personale om skadens
omfang.

Side 3:

Produktnavn: Husk’o’fon
Beskrivelse:
Mem-X er et hjælpemiddel til mennesker med hukommelsesbesvær. Mem-X
fungerer ved, at afspille en forudindtalt besked på bestemte tidspunkter i løbet
af dagen, ugen eller på specielle datoer. Der kan i alt indtales 90 beskeder af
max. 10 sekunders varighed.
Før hver besked afgiver Mem-X en lydalarm, så brugeren er klar over, at der er
en besked.
For brug af Mem-x se vedlagte brugervejledning
Afhjælpning i hverdagen:

-

Tager du skemalagt medicin hjælper Mem-x’en dig til at huske at tage
medicinen
Har du svært ved at huske hvad du skal i løbet af dagen, kan denne
hjælpe dig, ved hjælp af en forud indtalt besked, at huske f.eks. ”Det er
tid til frokost”
Den er nem at have med ud af huset, så du bliver mere selvstændig og
uafhængig af andre alarmer
Du husker at tage din medicin, drikke nok vand og komme til
arrangementer

Vigtig information:
Dette hjælpemiddel kan bevilliges efter Serviceloven §113, hvis du først retter
henvendelse til Hjælpemiddelteamet. Hvis de vurderer dig berettiget til
hjælpemidlet, får du det bevilliget som et forbrugsgode.
Alternativt kan du selv købe det på nettet, hjælpemiddelforhandlere eller i
seniorer butikker

Bagside:
Kontaktoplysninger
Ønsker du at søge om hjælpemidlet, kontaktes Hjælpemiddelteamet på
www.ballerup.dk eller ring på tlf. nr. 44771717, tryk 2. Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag kl. 10-12. Onsdag lukket.
Der er også mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet, hvor du kan
ansøge om hjælpemidlet. Der foretages altid en konkret og individuel
vurdering af om du opfylder betingelserne for bevilling. Hjælpemiddeldepotet
holder til på Energivej 50, 2750 Ballerup. Åbnet hus hver tirsdag kl. 8.3011.30.
På www.Ballerup.dk kan du læse mere om kriterierne for bevilling af
hjælpemidler.

