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För dig som vill veta mer om hjälpmedel 
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Under hösten lanserar vi ett nytt koncept i Enskede, Stockholm, 
med föreläsningar och "Öppet hus" 
Många som börjar se sämre söker information om vilka hjälpmedel som kan passa i olika 
situationer - och alla har inte möjlighet att få komma till syncentralen. Under hösten 2019 
lanserar vi korta tematiska föreläsningar samt har öppet i vårt visningsrum en gång i 
månaden. I visningsrummet kan du också köpa hjälpmedel.  

Bor du långt ifrån Enskede, Stockholm, kan vi tipsa om våra återförsäljare som du finner på 
hemsidan. I listan saknas vår nytillkomna återförsäljare Edwalls ur i Örebro. De säljer våra 
talande armbandsur - och batteribyten. 

Vill du ha en broschyr är du välkommen att skicka din postadress till info@irishjalpmedel.se  

På facebook kan du följa alla våra mässor, föreläsningar och andra evenemang. Missa 
exempelvis inte Deafblind Challenge @dbc2019  

   

 

 

  

Öppet hus 
Här finner du alla datum och tider för 
föreläsningar och Öppet hus. Ingen 
förbokning krävs. Inbjudan.  

Det första tillfället är den 27 augusti.  
 

   

 

 

  

Personlig rådgivning  
För dig som behöver ännu mer hjälp och 
som har en synskärpa på 0,4-0,7, och som 
upplever att du behöver hjälp i vardagen på 
grund av synen kan vi erbjuda Personlig 
rådgivning. Läs mer här. 
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Fler visningar med Iris 
Hjälpmedel 
10 september - Vaxholm  
1 oktober - Seniordag Täby kommun 
1 oktober - Seniordag Östhammar 
5 oktober - SRF Gotland 

Ytterligare information kommer på Facebook 
och på vår hemsida.  
 

  

   

  

  

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 inbjudan från Iris: 
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