
Parenti 
omsorgsskärm
– Lätt att använda och förstå
Parenti stärker omsorgen med levande information, 
hemma hos äldre och personer med kognitiv 
funktionsnedsättning.



Hur kan vi bevara den trevliga 
dialogen, i ögonhöjd, med 
människor som drabbats av en 
kognitiv funktionsnedsättning? 
Eller som av andra anledningar, 
har svårt att komma ihåg eller få 
till sig viktig information eller andra 
besked?

Parenti är en ny ”Omsorgs skärm” hemma hos användaren. En 
visuell Postlåda dit man kan sända meddelanden och bilder.

Det är snabbt och lätt att sända meddelande och bilder – med 
smartphone, tablet eller dator.

Skapar bättre kontakt och mer glädje i vardagen.
Parenti säkrar på ett enkelt sätt, att användaren är i god kon-
takt och bevarar överblicken.

• Viktiga avtal och tider, under loppet av dagen.
• Högtidsdagar inom familjen och vännerna.
• Arrangemang som man deltar i.
• Praktiska ting att komma ihåg.

Desto lättare att följa med, desto mer glädje i vardagen.

All kan klaras med en knapp - eller tre vilket man 
har lust till.
Parenti är en Touchskärm (beröringskänslig), utvecklad i nära 
sammabete med användarna. Äldre, personer med demens, 
nedsatt närminne eller kognitiv funktionsnedsättning. Män-
niskor som inte (längre) använder datorer eller smartphones i 
vardagen.

Därför är användningen gjort enkel! Parenti kan användas vid 
att beröra en knapp på skärmen, eller 3 st, beroende på vad 
man har lust till och kan.

Sänd meddelande och bilder i ett SMS eller mail – 
direkt till skärmen.
Bilder och meddelande sänds direkt till skärmen med ett SMS 

eller ett e-mail. Snabbt och enkelt via smartphone, tablet eller 
dator.

När meddelandet mottagits kommer ett behagligt ljud och 
användaren ser en brevikon, blinka på skärmen.

Meddelandet öppnas vid att trycka på ikonen – och samtidigt 
sänds en kvittering i retur, så avsändaren vet att det är sett.

Vem kan sända till Parenti?
• Vårdpersonal kan sända besked om förseningar eller 

andra händelser.
• Frisör, tandläkare, fotvård, läkare kan sända påminnelser 

om tidsbokningar etc.
• Vänner, släktingar, barn och barnbarn kan sända häls-

ningar och bilder.
• Som en extra fördel kan framtida avtal läggas in i god tid, 

så dom sänds den dag och tidpunkt man önskar.

Slideshow
När skärmen inte tar emot något, visas en slideshow med alla 
dom bilder man mottagit till skärmen. På det sättet kan använ-
daren återse sina nära och kära, och friska upp sitt minne.

Och när man har besök är det trevlig att kunna titta på bilder-
na tillsammans!

Parenti är en enkel kommunikation oavsett man följer med i 
IT utvecklingen eller ej. Användaren har bara en ikon att hålla 
reda på – det är allt.

Se mer på 
www.cortexconsult.se



För avsändaren är 
det enkelt att sända 
en hälsning via SMS 
eller e-mail, när man 
inte har tid till ett 
telefon samtal eller 
besök.



Fakta
• 20” touchskärm (berörings känslig) högupplöst och i en 

läcker design från HP.
• Skärmen levereras med standardinställningar, som lätt 

kan ändras via Parentis hemsida. T ex släcker den sig på 
natten mellan kl 24:00 och 06:00, vilket kan ändras. Kvitte-
ringsfunktionen kan också slås av eller på.

• Parenti är speciellt utvecklat till äldre, personer med kogni-
tiv funktionsnedsättning som t ex personer med demens.

Fördelar
Prov har visat att användaren känner sig ”med” på IT vågen. 
Bilderna skapar stor glädje och kontakt, liksom meddelandena, 
som samtidigt ger en bättre överblick.

För avsändaren är det enkelt att sända en kort hälsning via 
SMS eller e-mail, när man inte har tid till ett telefonsamtal eller 
besök.

Slideshowen hjälper till att träna minnet, när användaren via 
bilderna genomupplever sitt liv, vänner och släktingar.

Mer information?
Kontakta Cortex Consult på telefon 0702-58 88 05 för mer 
information eller besök www.cortexconsult.se
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