
Hjälpmedel för kognition och kommunikation  
 

  

Webbversion  
   

 

Augusti 2018 |  
 

 

Solskenshistorier från skolvärlden  
Iris Hjälpmedel är stolta över att så många skolor med lyckade resultat använt 
ljudöverförings och ljudutjämningssytem från oss. Nedan kan du läsa om XTour och 
PentaClass. 

Vi vill också tipsa om fickminnet Milestone 112 Color och en enklare variant "MultiMemo", 
samt ge tips på vad de används till. 

TimeFlex är den senaste av våra timglas och den har vunnit stor framgång i upphandlingar 
över hela landet.  

God belysning kan göra skillnad för studieresultatet och för hur man tillgodogör sig text. Vi 
har belysning med valbar färgtemperatur som med fördel testas på elever som har 
koncentrationssvårigheter och/eller en synnedsättning. 

Vill du beställa broschyrmaterial om kognition/kommunikation, alternativa mobiltelefoner 
med talsyntes och knappar, belysning eller barnprodukter är du välkommen att klicka här 
eller att be oss skicka önskat antal.  

https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fui.mdlnk.se%2fIssues%2fe29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2%3fContactId%3d7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93%26IssueId%3de29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f


eposta och beställ broschyrmaterial  

 

 
   

 

 

  

Linkx XTour - 
fokushjälpmedel i 
inlärningssituationer 
Personer som har till exempel dyslexi, 
språkstörning, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning; Ja, alla med 
fokussvårigheter har stor nytta av att 
förstärka rösten från föreläsaren. 

Läraren bär en sändare med mikrofon och 
eleven en mottagare med hörlurar. Ljudet 
överförs trådlöst och sorterar bort störande 
bakgrundsljud. Som en elev uttryckte sig;  "- 
Det kändes som att fröken pratade bara med 
mig idag." Läs mer om XTour här.  

Artikelnummer 57080 

Pris 3 496 exkl moms 
 

 
   

 

 

  

PentaClass RUNA 
ljudutjämningssystem 
Sätt alla lyssnare på första raden. Fokus och 
koncentration för lokaler upp till 120 kvm. 
Den som pratar bär en läcker 
sändare/mikrofon och ljudet sprids jämt och 
med hög kvalitet. Se informationsfilmen här.  

Artikelnummer 57115 

Pris 9 900 kr exkl moms 
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https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFDrVwBrZuyg
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https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fpentaclass-runa-inkl-mic-headset-fjarrkontroll%2farticle


 

 

  

Fickminne Milestone 
112Color 
Fickminnet Milestone kan användas i många 
inlärningssituationer.  

Tala in minnesanteckningar, påminnelser, 
vilka läxor jag har, glosor - ja, allt som man 
normalt antecknar på papper. Fördelen med 
Milestone är den stora minneskapaciteten 
(80 timmar), batterikapaciteten (upp till 19 
timmar), den goda ljudkvaliteten och 
enkelheten. Informationen går att spara i 1-5 
mappar, som också går att namnges. Läs 
mer här.  

Artikelnummer 54107-01 

Pris 3 596 kr exkl moms 
 

 
   

Fickminne Multi Memo 
Multimemo är ett fickminne för de dagliga 
påminnelserna - som inte behöver 
struktureras eller sparas. Spara upp till 60 
röstanteckningar - totalt max 6 minuters 
inspelningstid.   

Artikelnummer 55092 

Pris 496 kr exkl moms 

  

 

 

 

 
   

Timglaset Timeflex 
Timeflex är ett hjälpmedel för personer som 
har svårt att förstå tiden. Hur lång tid är en 
kvart egentligen? Se filmen om Timeflex med 
Jenny Ström. 

Artikelnummer 55046 

Pris 2 296 kr exkl moms 

  

 

  

 
   

https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fMilestone-112-Color-fickminne-med-fargad-knappsats%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fMilestone-112-Color-fickminne-med-fargad-knappsats%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fEnkelt-fickminne%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fTimglaset-TimeFlex%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3ftime_continue%3d1%26v%3dJKF_pPv1cIk
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2ffickminne%2fsearch
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fEnkelt-fickminne%2farticle


Bordsbelysning Iris Airam 
LED 
En dimbar bordsbelysning med valbar 
färgtemperatur.  

Airam LED går lätt att vika ihop och flytta. 
Läs mer här.  

Artikelnummer 55660 

Pris 796 kr exkl moms 

  

 

 

 

 
   

Tack för att du tog dig tid att läsa! 
Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller för att se om vi har avtal med ert 
landsting/kommun. Vid större beställningar kan vi erbjuda er en offert. Ring eller maila oss 
gärna 08-39 94 00 eller info@irishjalpmedel.se.  
 

   

 

  

  

Avregistrera dig från framtida nyhetsbrev från Iris »  
Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
 

 

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ med 
på våra evenemang!  

  

  

Dela nyhetsbrevet från Iris: 

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fbordsbelysning-airam-led%2farticle
mailto:info@irishjalpmedel.se
https://evt.mdlnk.se/Unsubscribe.aspx?AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2
mailto:nyhetsbrev@irishjalpmedel.se
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fbordsbelysning-airam-led%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fIris-Hj%c3%a4lpmedel-AB-142777125782678
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fIris-Hj%25C3%25A4lpmedel-AB-142777125782678%2f
https://evt.mdlnk.se/Share.aspx?channel=facebook&Account=1676&Contact=167647&Issue=142471
https://evt.mdlnk.se/Share.aspx?channel=twitter&Account=1676&Contact=167647&Issue=142471
https://evt.mdlnk.se/Share.aspx?channel=linkedin&Account=1676&Contact=167647&Issue=142471
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93&IssueId=e29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fevt.mdlnk.se%2fForward.aspx%3fAccountId%3d238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1%26ContactId%3d7ebec4ed-ff5e-4f90-bef8-991b9e890c93%26IssueId%3de29ebcd5-f559-42a9-9cb0-fe750c1175d2

	Solskenshistorier från skolvärlden 
	Linkx XTour - fokushjälpmedel i inlärningssituationer
	PentaClass RUNA ljudutjämningssystem
	Fickminne Milestone 112Color
	Fickminne Multi Memo
	Timglaset Timeflex
	Bordsbelysning Iris Airam LED

	Tack för att du tog dig tid att läsa!

