
 

 

 

jDome BikeAround 
– aktivitetscykel med virtuelt gadebillede 

Nu kan personer, der er ramt af senhjerneskade eller demens få mulighed for 

at nyde cykelture til mindeværdige omgi-

velser. 

jDome BikeAround er det perfekte akti-

veringværktøj til senhjerneskadede, de-

mente og ældre personer i al almindelig-

hed, som har behov for effektiv rehabili-

tering for at modvirke funktions- og hu-

kommelsesnedsættelse. 

jDome BikeAround giver brugeren mulig-

hed for at cykle virtuelt rundt i kendte 

omgivelser. Dette er muligt, da personen 

selv med hjælp fra Google StreetView na-

vigerer og styrer cyklen frem i naturtro 

omgivelser via den omsluttende billed-

skærm (parabolskærm). Oplevelsen af at være til stede er slående. 

Cykelturen aktiverer og træner både kognitive evner samt kroppens fysik og 

koordinerende funktioner. Resultatet er øget funktionsevne, opmærksomhed 

og øget dialog mellem bruger og personer i dennes daglige liv. Desuden op-

nås en personlig tilfredshed og en positiv sindsstemning. Kort sagt, en bedre 

livskvalitet.  

 



Se mere på www.gmcare.dk 

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

Du er også velkommen 

til at komme forbi vores showroom på 

Bjergbygade 39 A 

4200 Slagelse 

 

 

 

 

Personalet oplever ofte en øget værdi ved at kende brugeren og dennes bag-

grund bedre. Det vil betyde en gensidig udvikling af aktivitet og dermed øget 

selvværd for brugeren. 

Brugere og deres familier får mulighed for at genopleve delte minder sam-

men og måske skabe en meningsfyldt dialog. 

FAKTA: 

 Aktivitets- og genoptræningsredskab til at aktivere, stimulere og 

træne funktion og hukommelse hos ældre 

 Målgruppe: Senhjerneskadede, demente eller ældre brugere i al al-

mindelighed, som ønsker at øge konditionen, den daglige funktions-

evne og hukommelsen. Også andre målgrupper, f.eks. psykisk handi-

cappede kan få glæde af jDome BikeAround, alt efter funktionsniveau 

 Forbindes med Google StreetView via internetforbindelse (>20 Mbit) 

 Plads: Der kræves ca. 2,5 m x 5 m 

 Vægt: 25 kg. 

 

 


