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          Tiden är bland det viktigaste vi har. 
Hela vår tillvaro styrs av tid och tidsuppfattning som t.ex. besök, möten, tidtabeller. Utan 
tidsuppfattning blir vardagen oftast till ett töcken till besvär för den enskilda men även dess 
omgivning. Men det finns enkla stöd för dem som inte ser eller behöver talstöd. 

Vi har Sveriges största sortiment av produkter som talar och/eller vibrerar tid. Mestadels på 
svenska men även på andra språk. 

Några av våra mest kända talande fickur har nu blivit ännu bättre. Vår nya talsyntes ger ett 
ännu ljud och minimerar strömförbrukning. Alla fickur är medicintekniskt godkända.  

Fickur på vår hemsida. 

eposta och beställ broschyrmaterial 
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Fickuret Klara 
Ett svensktalande fickur som tydligt anger 
tiden som vi gör, t.ex. "Klockan är fem 
minuter i halv tre fredag eftermiddag". 
Valbart tillägg "4:e april". Klicka på denna 
länk och se filmen med röstprov och läs om 
produktförbättringarna. 

Röstprov 

Artikelnummer 51087 
 

   

 

 

  

Fickuret Tida 
Ett litet och svensktalande fickur som tydligt 
anger tiden som vi gör, t.ex. "Klockan är fem 
minuter i halv tre fredag eftermiddag". 
Valbart tillägg "4:e april". Kan även läsa upp 
tiden digitalt t.ex. "14 och 25". Ett valbart 
dagligt larm. 

Klicka på denna länk och se filmen med 
röstprov och läs om produktförbättringarna.  

Artikelnummer 51080 

Röstprov 
 

  
 

 

 

  

Fickuret Larma 10 
Ett litet och svensktalande fickur som tydligt 
anger tiden som vi gör, t.ex. "Klockan är fem 
minuter i halv tre fredag eftermiddag". 10 
valbara repetitiva larm med signal och/eller 
vibration. Klicka på denna länk och se filmen 
med röstprov och läs om 
produktförbättringarna.  

Artikelnummer 51084 

Röstprov 
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Jämför våra talande fickur. 
Titta på vår överskådliga matris så hittar du vilket fickur som passa bäst till ett specifikt 
behov.  

   

Tack för att du tog dig tid att läsa! 
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om tidshjälpmedel för synskadade och 
synsvaga. Time is gold. Ring eller maila oss gärna 08-39 94 00 eller 
info@irishjalpmedel.se.  
 

   

 

 

  

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: 
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