
Big och Little Mack 

Enkla och robusta samtalsapparater 

för tidig kommunikation 

Användningstips och metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Användbara hjälpmedel för många olika ändamål, beroende på brukarens 
förmåga och behov. Gör det möjligt att träna orsak/verkan, deltaga i lekar 
och aktiviteter, söka kontakt med andra personer, utveckla språk och 
grundläggande kommunikation 

• Klart och tydligt ljud  

• Lätta att anpassa med olika monteringsarmar och bärremmar. 

• Kan ställas in för att även starta andra apparater vid aktivering av tal. 

• Användbara för många olika ändamål beroende på brukarens 
förmåga. 

• Levereras med fyra lock: rött,grönt, gult och blått  

• Steglös volymkontroll med AV/PÅ-funktion  

Spelar in valfritt meddelande/ljud direkt in i samtalsapparaten. Aktivera 
tryckplattan så spelar Big/Little Mack upp ljudet, som kan vara upp till två 
minuter långt. Big Mack går på ett 9-volts batteri vilket gör att den inte 
behöver laddas och kan användas i flera veckor på ett enda batteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIG Mack:  

• Meddelanden/Nivåer: 1/1  

• Inspelningstid: 2-min.  

• Ingång för ytterligare manöverkontakt: 1 

• Utgång för leksak: 1 

• Tryckyta: 12 cm 

• Tryckkraft: 85-142 g 

• Vikt inkl batteri: 439 g 

• Batterityp: 9-volt 

• Tillbehör: Bärrem,  monteringsplatta, utbytbara lock i olika färger  

• Monteringsalternativ: Universal monteringssats  

Art nr:  8031-10 

 

 

 

 

 

 

 

Med 12 cm tryckyta i stark färg lämpar sig Big Mack väl för personer med 
synnedsättningar och/eller motorik som kräver en stor och robust träffyta. 

 

 



LITTLE Mack:  

• Meddelanden/Nivåer: 1/1 

• Inspelningstid: 2-min.  

• Ingång för ytterligare manöverkontakt: 1 

• Utgång för leksak: 1 

• Tryckyta: 6 cm 

• Tryckkraft: 57-85 g 

• Vikt inkl batteri: 241 g 

• Batterityp: 9-volt 

• Tillbehör: Bärrem,  monteringsplatta, utbytbara lock i olika färger  

• Monteringsalternativ: Universal monteringssats  

• Art nr: 8030-10  

 

 

 

 

 

 

Med 6 cm tryckyta och en vinklad bas  rekommenderas Little Mack till 
personer som kan hantera en mindre tryckyta.  

 

 

 



Användningsområden för Big/LITTLE Mack 
 
Big Mack kan både användas för uttåtriktad kommunikation såsom att 
uttrycka önskemål, vilja, delta i högläsning, meddela ett val vid olika 
alternativ men även för att inhämta information om exempelvis vad som 
finns i ett rum, vem som tjänstgör, vad det blir till lunch, hur dags taxin 
kommer osv. Här nedan listas ett antal  exempel på hur Big Mack har använts 
i olika sammanhang. 

• BIG mack kan användas i lekar som Kurragömma och Ta-mig-om-du-kan. 
 

• Små barn kan använda Big Mack för att ta fysisk kontakt (förutsatt att de 
tycker om fysisk kontakt) , exempelvis “Kittla mig!”, “Klia mig på ryggen!”, 
“Borsta mitt hår”; osv. 
 

• Sätt upp en Big Mack vid dörren så att det är möjligt att tala om att man 
lämnar rummet, “Ska bara på toa”, “Är snart tillbaka” eller liknande. 
 

• Sätt upp en Big Mack vid dörren så att någon personal eller anhörig kan 
tala om att de snart ät tillbaka, ute och handlar osv. Informationen kan då 
upprepas varje gång man trycker på Big Mack. 
 

• Använd Big Mack vid måltider för att säga “Jag är mätt nu” eller “Jag vill 
ha mer! 
 

• Använd en bok som ni själva har gjort med barnets namn i. Spela in 
namnet och varje gång det nämns i berättelsen kan barnet själv trycka på 
Big Mack i stället för läraren. 
 

• Om ni har en grupp med flera användare som har varsin  Big Mack kan var 
och en få ett ord var i en fras och hjälpas åt att säga “God jul” eller 
“Grattis på födelsedagen” 
 

• Använd en Big Mack på insidan av dörren och en på utsidan, den ena 
säger “Hej, hur är läget?” och den andra “Hej då!”  
 

• Använd Big Mack (eller ännu bättre Step-by-Step) för att beställa på 
restaurang. 
  



• Be om en kram. 
  

• Säg “Jag tycker om dig” 
 

• Ropa till alla i familjen att maten är klar. 
  

• Använd Big Mack så att anhöriga/vänner kan lämna meddelanden om 
personen själv inte är på sitt rum. 
 

• Sätt på en kontaktanpassad radio eller lampa. 
  

• Ge en komplimang till en kompis. 
  

• Sjung ”Ja må hon leva” 
 

• Sjung en sångvers och använd BigMack till refrängen. Befrämjar både 
social samverkan , turtagning och, inte minst, gemenskap. 
 

• Använd Big Mack på toaletten för att ropa “Färdig” 
 

• Använd Big Mack för återkmmande fraser när ni läser saga, Exempelvis 
Snipp, snapp snut….” eller “Det var en gång…” eller “Vem är det som 
bankar på min dörr?” 
 

• Använd Big Mack för att barnet ska kunna ropa “Mamma/Pappa kom!”. 
Barn lär sig ofta att kommunicera snabbt om de varje gång  får positiv 
respons på en sådan uppmaning. 
 

• Använd Big Mack för att skicka någon med ett meddelande, “Det är dags 
för min medicin” eller “Janne behöver hålslaget” 
 

• Sätt Big Mack utanför en dörr för personer med synnedsättning så att de 
vet vad som finns inuti rummet. 
  

• Spela in dagens datum eller veckodag eller dagens väder så att alla kan 
svara på frågor under samlingen.  

 



• Meddela adressen i taxin. 

• Heja på favoritlaget.  

• Social interaktion, “Hej!”, “Hur mår du idag!”, “Trevligt att träffas” 

• Be någon upprepa vad som sagts. 

• Träna orsak-verkan genom att exempelvis ansluta en lampa via 
PowerLink och tala in ”Lampan lyser” 

• Utför sysslor, såsom att vispa en sockerkaka eller sätta på 
kaffebryggaren med Big/Little Mack och PowerLink.  

Ni kan säkert komma på mycket mer….Lycka till!  

 

 

 

 

RehabCenter AB 
www.rehabcenter.se 
info@rehabcenter.se 

Tel nr: 08 768 25 00 
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