
 

 

Februari 2019 | Synhjälpmedel 

  

Välkommen till SynExpo i Kristianstad och Växjö! 
Vi bjuder in dig till en visning av synhjälpmedel i Kristianstad den 20 mars och Växjö den 21 mars i 
samarbete med Insyn Scandinavia, SRF och Hjälpmedelsteknik. Se respektive inbjudan nedan.  

Välkommen! 
   

Länk till inbjudan Kristianstad i Facebook 

 

Synskadades förening - Kristianstad 20.3 
Inbjudan vänder sig till alla som kommer i kontakt med synproblem och som vill veta vilka hjälpmedel som 
finns.  

I Hjälpmedelstekniks sortiment finns dessutom ett stort urval smarta hjälpmedel som rollatorer, fåtöljer med 
stöd vid uppresning, sköna skor, olika typer av öppnare till flaskor och burkar och mycket mer.  

Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel, håller kl 11 och 15 en föreläsning om synskadade ”Lars 78” och hur han klarar 
vardagen lite bättre med hjälp av enkla synhjälpmedel.  

https://evt.mdlnk.se/Issues/8042e77f-2917-46df-b2d1-3ccf49edd5aa/Click?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fevents%2f2429009927171133%2f
https://evt.mdlnk.se/Issues/8042e77f-2917-46df-b2d1-3ccf49edd5aa/Click?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f
https://evt.mdlnk.se/Issues/8042e77f-2917-46df-b2d1-3ccf49edd5aa/Click?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se


Plats: Hjälpmedelsteknik, Rörvägen 10, Kristianstad.  

Tid: kl 10.00-18.30  

Ingen förbokning behövs och du är välkommen när som helst under dagen.  

   

Länk till inbjudan Växjö i Facebook  

 

Synexpo - Växjö 21.3 
Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel presenterar i samarbete med SRF Kronoberg det senaste inom 
synhjälpmedel – för både för professionella och privatpersoner. 

Plats: SRF Södra Vallviksvägen 4B  

Tid: kl. 9.45 - 18.30  

Första delen är för personer som arbetar med synrehabilitering kl 9.45 – 12.00.  

Utställning / Presentation öppnar för allmänheten kl 13.30 och är öppen fram till 18.30. 

Ingen förbokning behövs och du är välkommen när som helst under dagen.  

   

Önskar du ett komplett program?  
ePosta asa@irishjalpmedel.se och säg vilken ort du vill ha programmet till samt om du önskar word eller 
pdf-format. 

   

Nyheter! 
Vi kommer att presentera en rad nyheter inom bland 
annat belysning och förstoring.  

Missa inte de nya telefonerna med talsyntes 
Minivision och Smartvision2.  

  

 

   

  
 

  

  

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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