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GlassOuse is ontworpen voor mensen die 
sommige technologie niet kunnen gebruiken door 
een bedienbeperking, zodat ze (meer) controle 
krijgen over hun computers, telefoons en smart-
tv’s. GlassOuse wordt gedragen als een gewone 
bril en heeft velen geholpen bij het dagelijks 
gebruik van computers, telefoons, tablets en 
Smart TV’s.

GlassOuse is een speciale muis die een alternatief 
is voor wie problemen hebben hun gadgets met 
andere invoerapparaten te gebruiken. Net als een 
bluetooth-muis met ingebouwde bewegingssensor 
is GlassOuse ontworpen om de cursor te bedienen 
met lichte bewegingen van het hoofd, met grote 
nauwkeurigheid. De gebruiker kan klikken door te 
bijten of met de lippen te drukken op een blauwe 
“bijtklik” -knop in de eerste versie.

De GlassOuse biedt een groot aantal schakelopties 
zodat het naar behoefte kan worden gebruikt als 
hulpmiddel. Er zijn verschillende schakelopties, zodat 
de GlassOuse op verschillende manier kan worden 
gebruikt, al naar gelang de mogelijkheden en wensen 
van de gebruiker. Hierdoor kunnen verschillende 
patiëntengroepen het apparaat op een effectieve 
manier gebruiken. 

G-Switch-serie biedt drie opties als bijtschakelaar, 
blaasschakelaar en vingerschakelaar. Alle 
schakelopties worden geleverd met een mono 3,5 
mm-jack.

Bijtschakelaar 

De bijtschakelaar is duurzaam en stabiel. Het is 
100.000 keer getest onder een druk van 3 ton, zodat het 
lang mee gaat bij dagelijks gebruik. Met zijn flexibele 
kabel kunnen gebruikers de stand van de schakelaar 
aanpassen aan hun gebruik. Een waterdichte 
siliconen hoes beschermt het schakeldeel.

Blaasschakelaar

In tegenstelling tot de meeste zuig- en blaassystemen 
heeft de Blaasschakelaar van de G-Switch-serie een 
elektronisch systeem waardoor de gebruiker met een 
klein pufje kan klikken. De ingebouwde microfoon 
van Blaasschakelaar werkt met een knoopcelbatterij 
en zet de frequenties die bij het blazen of puffen 
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ontstaan om in signalen om de kliks te doen. Het 
slimme batterijsysteem van de schakelaar schakelt 
het apparaat uit als het 3 uur niet wordt gebruikt. 
Het vervangen van de batterij is net zo eenvoudig 
als het verwisselen van de batterijen van uw 
afstandsbediening.

Vingerschakelaar

De Vingerschakelaar wordt geleverd met een 
zeer gevoelige schakelknop die met zijn klevende 
onderzijde kan worden bevestigd op strook klittenband 
of op een ander materiaal en zijn gebruiker in 
staat stelt te klikken met elk deel van het lichaam. 
Dankzij zijn lange kabel kan de Vingerschakelaar op 
verschillende plekken op het lichaam worden gebruikt 
- met de vinger, met de arm en zelfs met het hoofd. 
Wikkel eenvoudig het klittenband om en plak het vast. 
Best handig.

Artikelnummer:
ENN-V.1.2 GlassOuse V.1.2
ENN-GS01 GlassOuse bijtschakelaar
ENN-GS02 GlassOuse blaasschakelaar
ENN-GS03 GlassOuse vingerschakelaar


