ANNONCETILLÆG

Akvariet der dykker
ned i sanserne
Det interaktive akvarium fra Pro Interaktiv
stimulerer sanserne og skaber ro. Beboerne
kan ikke blot nyde synet, men interagere
med de digitale, naturtro fisk, der reagerer
ved kontakt.
Af Pia Bundgaard Hansen
Mange steder i plejesektoren kværner tv-skærme tomt ud
i rummet kun afbrudt af højlydte reklamer, som ikke skaber den ro, der er brug for. Med det interaktive akvarium
fra Pro Interaktiv finder fiskene vej til plejecentre, bofællesskaber og andre steder i sundhedssektoren, hvor kæledyr ellers er strengt forbudt.
Installationen, der kan vises på alle slags skærme og
projektorer, motiverer til bevægelse, styrker balancen,
giver ro m.m. Kanalen med akvariet kan give mennesker
med fx demens andre sanseindtryk.
Fisk med personlighed
Alle fisk er programmerede og har sin egen personlighed.
Stimefisk søger hinanden; bliver de bange søger de væk,
og når der igen er ro, vil de søge sammen igen. Nogle fisk
er mere nysgerrige, mens andre forsvinder hurtigt mellem korallerne på bunden.
Man kan selv gå hen og røre ved fiskene, og de vil reagere individuelt. Det tager ikke lang tid, før den enkelte
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beboer finder sin helt egen favorit blandt fiskene og kan
sidde og iagttage dens liv mellem korallerne i timevis.
Erfaringer fra plejecentre viser, at især skildpadden er
meget populær.
Vælg det rigtige udtryk
Akvariet, der rummer et hav af fisk fra alverdens koralrev
samt rokker, hajer, skildpadder, kan indstilles til forskel
lige sanseprofiler alt efter, hvem der kigger med. Farve
rige koraller danner rammen om havdyrenes liv, og
installationen leveres naturligvis med lyden af vand samt
flotte lys- og skyggevirkninger, der skaber ekstra liv.
Fiskene kan plejes via en mobil eller iPad. Akvariets
skal aldrig gøres rent, og der er ingen fare for, at fiskene
bliver overfodret.
Teknologi med mange muligheder
Hver aften slukker akvariet, og om morgen tænder det
igen. I styrer selv, om akvariet i løbet af dagen skal skifte
udtryk fx med færre fisk og farver, bevægelser samt lyspåvirkninger. Teknologien kan også vise billeder og video
fx fra lokalområdet, og systemet kan opgraderes til at indeholde spil, der kan aktiveres med en lommelygte eller
bolde; mulighederne er uendelige.
Akvariet kan installeres i fællesrum, som en del af et
sanserum eller noget helt tredje. Efter Pro Interaktiv har
fundet den rigtige projektion eller skærmopløsning, og installationen er sat op, er der intet abonnement. Enheden,
licensen og softwaren tilhører jer fra dag et.

OM PRO INTERAKTIV:
Vil du se og høre mere om den interaktive skærm
– og muligheder for anvendelse, så kontakt Kim
Bach, Pro Interaktiv, for en on site demo på telefon
2893 7224, eller skriv til post@pro-interaktiv.dk
www.prointeraktiv.dk
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