Melhore a
qualidade do
atendimento
com Obie
A EyeClick é líder mundial em tecnologia
interativa e criadora da Obie, uma solução
premiada de jogos e atividades que
transforma qualquer espaço físico numa
experiência imersiva e altamente divertida.

Keshet Association

Uma Obie.
Quatro modos.
Inúmeras possibilidades.
A Obie é uma consola de jogos interativa com um projetor
avançado incorporado que transmite para qualquer superfície
(pisos, paredes e mesas), permitindo que os participantes se
envolvam em jogos ativos, usando movimentos do corpo,
táticas de coordenação e tocando nas imagens exibidas.

Mesa

Piso

Parede

Avatar

Melhorar
O bem-estar dos
seus residentes
Incentivar a mudança
Uma forma maravilhosa de melhorar a mobilidade
e as capacidades motoras com jogos ativos para
pessoas em cuidados prolongados.

Atividade Cognitiva
Combinação de atividade cognitiva, desafios
de memória e entretenimento com os nossos
jogos interativos.

Interações Sociais
Revezando-se, reconectando-se com a família
e amigos e inventando experiências sociais.

“Os moradores estão a
responder com amor e
estão encantados com as
atividades com a Obie.
Ajuda-os a interagir a um
nível que normalmente não
é fácil de alcançar
para eles.
- Lisa Mc Allen
Proprietário do Centro Sénior de
Cuidados de Saúde

A solução perfeita,
inovadora, sem
emenda e segura
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Simples e sem
complicações

Seguro e Sem
Germes

Nós tratamos de tudo por
si. Um dos nossos técnicos
especializados vai instalar a
Obie diretamente no local.

AObie oferece experiências e
atividades de jogos gratuitos
seguros, livres de germes e
COVID-19.
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Controlo sem
emenda e fácil

Adapta-se a
qualquer espaço

Concebida com a mais
recente tecnologia e
equipada com um teclado
de controlo fácil de usar.

A Obie pode projetar jogos
em qualquer piso, parede ou
mesa para criar uma alegria
significativa dentro do seu centro.

Papel significativo
na vida de idosos
Os idosos envolvidos em experiências ativas de jogo de
qualidade sentir-se-ão melhor relativamente às suas
capacidades físicas e melhorarão a sua vontade de comunicar.

ESTUDOS MÉDICOS COMPROVAM

Apenas 5 minutos por dia em jogos, puzzles e exercícios de
treino cerebral podem melhorar significativamente e proteger a
capacidade cognitiva.
Divertir-se, ser ativo e desafiar o seu cérebro regularmente tem
uma diversidade de benefícios, tais como: melhorar o bem-estar
mental e emocional e a função cerebral.

Jogos para Estimular Actividade Cognitiva
Feed My Pet

Maestro

Cognitivo

Cognitivo

Movimento

Memória

Social

Social

Atenção

Atenção

Resolva os problemas aritméticos descobrindo a resposta certa.
Jogue este jogo para melhorar as suas capacidades cognitivas,
tornando-se melhor em cálculos mentais.

Memorize o padrão das notas e repita-as. Saiba como
tocar piano e melhorar as suas capacidades cognitivas.

Brain Challenge

Mahjong King

Cognitivo

Cognitivo

Memória

Memória

Atenção

Atenção
Resolução de
Problemas

Memorize a posição do olho intermitente que aparece nos
azulejos. Treine o seu cérebro e melhore as suas capacidades
cognitivas à medida que fica cada vez mais difícil a cada nível.

Combine vários processos cognitivos para reconhecer padrões
e exercer o seu raciocínio lógico.

Buzzy Bee

Into Space

Cognitivo

Cognitivo

Social
Atenção

Memória
Social

Resolução de
Problemas

Atenção

Salve a abelha rainha e as suas abelhas capturadas por
dentro das cápsulas rebentando flores do mesmo tipo.

Aprender e memorizar novas informações é a melhor
forma de melhorar as suas capacidades cognitivas.

Jogos para melhorar a Interação Social
Series

Sketch It

Social

Social

Movimento

Atenção

Cognitivo

Defina e categorize números por ordem ascendente para
completar um nível. Socialize com os amigos e melhore a sua
perceção numérica.

Toque e segure para esboçar as linhas perfeitas para
revelar cada obra-prima.

Color Frames

Big Mouth

Social

Social

Movimento

Memória

Atenção

Cognitivo
Atenção

Socialize e colabore com os seus amigos para se deslocar e
revelar as obras-primas coloridas!

Xylophone
Social
Movimento
Atenção

Interaja e socialize com os amigos para derrotá-los e tornar-se o
vencedor. Faça o seu monstro feliz selecionando o dente correto.

Cycle of Life
Social
Memória
Cognitivo
Atenção

Socialize com os amigos para criar música que alegre
o quarto e ponha um sorriso no seu rosto.

Encontre as fases corretas para conhecer o ciclo de vida de
um animal ou de uma planta.

Jogos para Aumentar o Movimento
Balloons

Smash the Melon 2

Movimento

Movimento

Social

Social

Atenção

Atenção

Mova-se para rebentar os balões à medida que estes voam de
todas as direções. Preste atenção a quantos balões rebenta e
qual a cor que consegue mais ação.

Os jogadores têm de se mover de um lado para o outro para
colherem as melancias antes de se transformarem em bombas.

Eggster

Break It

Movimento

Movimento

Memória

Social

Social
Atenção

Mova-se o mais rápido que possa e recolha o máximo de ovos
possível. Certifique-se de que não acerta no coelho.

Numbers
Movimento
Social
Cognitivo

Perseguir os números em movimento é fácil e divertido. Irá
melhorar a sua resistência e ficar em boa forma enquanto joga.

Mexa-se e acerte na bola para partir todos os tijolos.
Tenha cuidado com os obstáculos e consiga o máximo de
potencializações para acabar o nível.

Descubra Todas as
Possibilidades da Obie
Contacte-nos e saiba mais sobre como a
Obie pode melhorar as atividades do seu
centro de cuidados!
Contact@eyeclick.com

20 JOGOS INTERATIVOS
GARANTIA DE REEMBOLSO DE 30 DIAS
PLANOS ACESSÍVEIS QUE SE ADAPTAM
AO SEU ORÇAMENTO

