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Nyheter! 

 

Vi hjälper dig på distans 
I spåren av Corona och inställda Synmässor, Öppet hus etc kommer vi här med digitala 
nyheter istället.  

Men först vill vi beklaga alla som är drabbade av Corona på olika sätt. På Iris Hjälpmedel 
arbetar alla hemifrån förutom Tomas och Nimfa som håller ställningarna på lager och 
logistik. Än så länge har vi inga större leveransförseningar och hittills har vi kunnat erbjuda 
andra likvärdiga produkter där det så krävts. Behöver du råd och tips är du välkommen att 
kontakta oss - främst på telefontiden 9.30-11.30 och på mail info@irishjalpmedel.se.  

Nedan presenterar vi några nya produkter som vi vill lyfta fram då flera visat sig nyfikna på 
vilka nyheter vi har. 

Vi deltog i Skapa Loss-projektet i Umeå i februari och har lite tips på hjälpmedel för den 
kreative. 

För dig som har ekonomiska svårigheter och behöver hjälpmedel som kanske inte förskrivs, 
vill vi påminna om SRFs olika fonder. Ring 08-399000 eller läs mer här.  

Vi hoppas du får ha hälsan och att du möter den sköna våren med glädje och inte låter oron 
för Corona ta över för mycket. 

Vänliga hälsningar från oss på Iris Hjälpmedel 
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Stationär Daisyspelare för CD 
Du som lyssnar på böcker och tidningar på 
CD och som vill ha den allra enklaste 
spelaren för dina talböcker och tidningar - läs 
mer om I-Speak . 

Förutom enkelheten har den mycket bra ljud 
och behöver du som har hörapparat 
förstärka det ytterligare rekommenderar vi en 
halsslinga. Läs mer om iLoop.  

Information om I-Speak 

 

 

  

 
 

 

   

 
 

  

En radio som laddas av solen! 
Lagra kanaler för snabbval automatiskt eller 
manuellt. Mycket bra ljudkvalitet. Fungerar 
även som mediaspelare. Drivs via solceller 
eller uppladdningsbart batteri. Läs mer här  

Radio Smart Solcell 

 

 
 

   

 

 

 

Passa på att spela spel 
Här finns det olika spel som kan få långa 
dagar att kanske gå lite fortare. Spelen har 
taktila spelpjäser (i de fall där spelpjäser 
ingår) och anpassade bruksanvisningar för 
punktskrift, Daisy eller stor stil. Läs mer här 
  

   

 

 

 

Muffbräde och ritmuff A3 
Med detta hjälpmedel kan du rita och känna 
det du ritar. På en gummerad "bräda" trär 
du på en ritmuff. När du sedan ritar med en 
trubbig blyertspenna ex. "reser" sig det du 
ritar och du kan känna det med handen. 
Används på skolor, syncentraler etc för 
både nytta och nöje. Läs mer och beställ 
här  (Ritmuff A4 är tyvärr slut) 
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Förstora på din TV! 
Ett fynd till kraftigt reducerat pris, Videolupe 
kopplar du mot din TV och kan läsa med upp 
till 17x förstoring på TVn. 

Läs mer och beställ här. 
 

  

 

Ljudfotboll 
Blue Flame är en ljudfotboll i slitstarkt 
konstläder för 5-a-side. I bollen finns 6 
bjällror som ger ljud ifrån sig i rörelse. Låg 
studs. Pump ingår. Läs mer om bollen här.  

 

 

   

 

 

 

Rullande doppskor 
Genom våra frekventa kontakter med 
slutkunder som använder vit käpp - samt 
med syncentralerna - har vi förstått att 
många numera främst utbildar i så kallad 
glidteknik där man har käppens doppsko 
mot marken hela tiden. Erfarna utbildare 
talar dock om vikten av att utbilda i alla olika 
tekniker för att främja alla sätt att nyttja vit 
käpp, och först därefter låta patienten välja 
teknik. 

Orientering & förflyttning är en ovärderlig 
kunskap med flera olika tekniker för att 
kunna klara sig i olika miljöer och med 
varierad erfarenhet. Mer finns att läsa i 
denna dokumentation; Handledning 
orientering & förflyttning.  

Här finns också bra information om O&F 

Vi erbjuder det ni efterfrågar och när 
glidteknik ökar förskrivs fler rullande 
doppskor. Här finns samtliga. 
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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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