TUNNE TAIKOFONIN
MAAGINEN SAUNDI!

Taikofon Therapy äänituntumasoitin on hämmästyttävä
tapa tuntea musiikkia ja ääntä moniaistisesti

MIKÄ ON TAIKOFON THERAPY?
Taikofon Therapy FeelSound Player on äänituntumasoitin, jonka
avulla voi kuulla ja tuntea äänen uudella sykähdyttävällä tavalla.
• Taikofon on helppokäyttöinen, turvallinen ja tehty elämää varten.
• Laite liitetään langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta esim.
tablettitietokoneeseen tai älypuhelimeen.
• Taikofonin äänisisältö on vapaasti valittavissa: voit toistaa sillä nettiradiota tai
lataamaasi musiikkia, valita sisällön vaikka Spotifysta tai YouTubesta tai tehdä
peleistä ja oppimisohjelmista vaikuttavampia. Vain mielikuvitus on rajana.
• Taikofon ei ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä soitinyksikkö, joka saa
ääniaallot värähtelemään niin että voit tuntea sen ihollasi.
• Taikofon on helposti puhdistettava. Voit myös irrottaa päällisen tarvittaessa
pesua varten.
• Taikofon luo moniaistisen äänimaailman – tuntokokemus vahvistaa äänen
aistimista.

KÄYTTÄJÄPALAUTETTA TAIKOFONISTA:
Taikofonin käyttäjinä on syksystä 2014 alkaen ollut eri alojen terapeutteja, jotka
käyttävät laitetta terapiatilanteissa sekä lapsia ja nuoria, jotka perheineen käyttävät
Taikofonia arjessaan.
Saamamme palautteen mukaan käyttäjä koki hyötyvänsä, koska Taikofonin avulla
hän voi:
• Rentoutua – lihasjäykkyys vähenee ja kehotietoisuus paranee, mikä mahdollistaa
paremman toimintakyvyn
• Keskittyä – fokusoitua itse tehtävään, toimintaan tai keskusteluun
• Kommunikoida aktiivisemmin – äänellä, laulaen, tanssien
• Rauhoittua – istua paikallaan tai saada helpotusta nukkumisvaikeuksiin
• Nauttia – saada mielekkäitä ja kannustavia kokemuksia halittavan ja pehmeän
Taikofonin kanssa

TAIKOFON THERAPY TYÖSSÄ
Taikofon Therapy on monipuolinen terapiaväline, joka on kehitetty yhteistyössä
ammattilaisten kanssa täyttämään laadukkaan työvälineen kriteerit.
Taikofon Therapy:
• tehostaa aistien yhteistoimintaa eli sensorista integraatiota
• kiinnittää asiakkaan huomion ja auttaa keskittymään tehtäviin
• syventää vuorovaikutusta asiakkaan kanssa
• rauhoittaa tai vireyttää tarpeen mukaan
• auttaa puheen ja äänteiden erottelussa
• motivoi ja palkitsee
• ilahduttaa ja hämmästyttää
• on helposti mukaan otettavissa
• on helposti puhdistettava, turvallinen ja helppokäyttöinen
• on pehmeä, halittava, lähestyttävä eikä pelota
• ei peitä korvia tai eristä ympäristöstä kuten kuulokkeet
• helpottaa terapeuttista keskustelua
Rajoittamaton äänisisältö mahdollistaa Taikofon Therapyn käytön erilaisissa
terapiatilanteissa. Äänisisältöä vaihtaen saadaan aikaan tarkoitettu vaikutus:
rauhoittaminen, vuorovaikutus, rentoutuminen, vireystilan nosto jne.
Hyvää äänisisältöä ja sovelluksia terapiatilanteisiin on tarjolla paljon. Erilaiset
pelit, harjoitukset ja terapeuttiset leikit tehostuvat Taikofonin avulla. Taikofon voi
harjoituksia tehtäessä olla työskentelyalustana asiakkaan sylissä, selän tukena
tai pään takana/alla. Asiakas saa harjoituksia tehdessään ja pelatessaan ääni- ja
tuntopalautetta Taikofonista, mikä motivoi, auttaa keskittymään ja on hauskaa.
Puheterapia ja kielten opettelu on tehokkaampaa kun asiakas myös tuntee äänen.
Lasten terapian asiakastilanteissa hyväksi koettuja mobiilisovelluksia ovat
esim. eläinten ääniä tuottavat sovellukset, soittimet, pelit, joissa on kannustavia
huudahduksia ja aplodeja. Aikuiset nauttivat erilaisista musiikkisovelluksista.
LISÄTIETOJA JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA

WWW.TAIKOFON.FI

TAIKOFONIN TARINA:
Taikofon Therapy äänituntumasoitin perustuu suomalaiseen keksintöön, jolle on
haettu kansainvälinen patentti. Toinen keksijöistä ja Taikofonin isä on Nokiassakin
työskennellyt värähtelytekniikan tohtori Jukka Linjama. Jukka halusi kehittää
toimintaterapeuttina lasten parissa toimivalle vaimolleen Mirjalle jotain uutta avuksi
tämän työssä vaikeavammaisten ja vahvasti autististen asiakkaiden kanssa. Syntyi
idea värähtelevästä ja rauhoittavasta patjasta. Monien vaiheiden ja synnytystuskien
kautta syntyi äänituntumalaite, joka on nyt saanut nimen Taikofon. Mirja kollegoineen
on jo käyttänytkin Taikofonia työssään hyvin tuloksin.
Taikofon ei ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä Flexound Xperiencemoduuli, soitinyksikkö, joka luo uniikin uuden äänituntumakokemuksen, eräänlaisen
äänisaarekkeen. Taikofon Therapy on upea suomalainen innovaatio ja Flexound
Systemsin äänituntumatuoteperheen ensimmäinen jäsen.
Taikofonia ei olisi syntynyt ilman koekäyttäjäterapeuttien ja heidän asiakaslastensa
innokasta ja ilahtunutta apua ja palautetta. Ihmislasten ilo olkoon päätavoitteemme
myös jatkossa!

Taikofon Therapy FeelSound Player on
ainutlaatuinen ja monipuolinen terapiaväline
TILAA OMA!
Taikofon Therapyn voit tilata nettisivullamme
www.taikofon.fi tai jälleenmyyjiltämme.
Sähköposti: info@flexound.com
Puhelin: 010 5671 770
Lisätietoja: WWW.TAIKOFON.FI

 taikofontherapy

