
En spännande och rolig produkt som projicerar interaktiva
aktiviteter på golv eller bord som stimulerar till fysisk
aktivitet, träning av kognitiva funktioner och socialt samspel.
Mobii KomiAktiv har fler än hundra inbyggda aktiviteter med
rörliga bilder, rogivande musik och interaktivitet. 
Bevisat effektivt och kul.

Mobii KomiAktiv
Interaktiv projektor för golv och bord

Meningsfull underhållning och rolig träning
Mobii KomiAktiv är en mobil projektor som enkelt kan
flyttas runt och användas där behovet finns. Den är höj-
och sänkbar för att kunna användas på såväl bord som
golv. Kasta prick med bönpåsen, svep över porlande
vatten med färgstarka fiskar, borsta bort höstlöven eller
spela quiz. Alla aktiviteter styrs och påverkas av
deltagarens rörelser över bord eller golv där de vackra
bilderna projiceras. 

Känsligheten och hastigheten i interaktiviteten styrs
enkelt via fjärrkontrollen för att passa alla, oavsett fysisk
eller kognitiv förmåga. Mobii KomiAktiv är meningsfull
underhållning som ger social interaktion, men också
rolig fysisk och kognitiv träning.

 Populära aktiviteter
Alla aktiviteter innehåller rörliga bilder, ljud och musik av hög kvalitet. Det ingår fler än hundra
aktiviteter med olika inriktning samlade i lättnavigerade menyer på svenska. Med en
fjärrkontroll startar och rör man sig enkelt mellan aktiviteterna. 

 • Måla
 • Splash 
 • Quiz
 

 • Skingra
 • Pricka rätt
 • Vatten 

Exempel:
 

https://www.komikapp.se/valfardsteknik


Vad säger forskningen?
Mobii KomiAktiv har bevisat god effekt på fysiskt och emotionellt välmående och utveckling.
Aktiviteterna fick även deltagare att reflektera och berätta om minnen och tidigare
erfarenheter, vilket kan leda till meningsfulla interaktioner och ökad förståelse mellan boende
och vårdpersonal.
 
Kognitiv och fysisk aktivitet
Träning har positiv effekt på alla. Mobii uppmuntrar till att reagera och agera med fysiska
rörelser på ett roligt och utmanande sätt. Alla kan vara med och aktiviteternas utformning och
svårighetsgrad kan anpassas efter individens förmåga. 

Emotionellt välmående
Mobii KomiAktiv har ett lugnande, engagerande, meningsfullt, underhållande och utmanande
innehåll och aktiviteter med musik, färger och rörelse som skapar en positiv atmosfär och
leder till samtal och socialt samspel. 

Social interaktion
Att underlätta socialt samspel är en av de främsta styrkorna. Bilder, musik och interaktiva spel
öppnar för samtal, skratt och sång. KomiAktiv är en bra språngbräda för individer som är mer
socialt tillbakadragna att interagera med övriga deltagare.

Vill du veta mer om Mobii KomiAktiv eller 
beställa produkten?

 Välkommen att höra av dig till oss!
 

E-post: info@komikapp.se
Telefon: 0340- 666 870

 
 

Produktinformation:
Mobii KomiAktiv är en mobil projektor. Enheten kräver ingen installation. Anslut strömkabeln och tryck på
startknappen så är Mobii KomiAktiv igång. Elektriskt styrd höj- och sänkbar funktion gör att bilden kan projiceras
på ett golv eller ett bord. Mobii KomiAktiv innehåller 100 aktiviteter som är anpassade för äldreomsorg, daglig
verksamhet eller skola. Ett aktivitetskit med bland annat bollar, penslar, bönpåsar finns att köpa som tillbehör. 
Allt innehåll såsom meny och manualer är på svenska. 

https://www.komikapp.se/valfardsteknik
mailto:info@komikapp.se

