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Vi finns här för dig!  
I detta nyhetsbrev presenterar vi produkter både för dig med syn- och /eller 
kognition/kommunikationssvårigheter.  

I vår eButik kan du beställa dygnet runt. Det finns olika manualer som är anpassade för dig 
med svag eller grav synnedsättning, också för dig som vill läsa dem på punktskrift eller 
lyssna på dem. Om du behöver en specialanpassad manual finns de för nedladdning i 
eButiken. Du kan också be om detta när du ringer och beställer. 

Vi vet att många har det extra svårt nu att ta sig till utlämningsställen så vi har 
testat hemleverans.. Skriv "hemleverans" i fritextfältet i eButiken eller säg det till 
ordermottagaren när du ringer. Det fungerar på de flesta orter men du behöver kunna ta 
emot sms för att få aviseringen från transportören och det går inte att garantera säkerheten 
med dyrbara produkter.  

Se också Rubiks kub nedan - med taktil märkning! 

Medarbetarna på Iris Hjälpmedel arbetar hemifrån - förutom 2 personer på lager/logistik, 
som arbetar hårt för att leverera. Än har vi endast marginella förseningar pga Coronakrisen. 

Var rädd om dig - det är vi! 

Vänliga hälsningar från oss på Iris Hjälpmedel 
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Andra smarta produkter  
Febertermometern med engelskt tal har vi sänkt priset på för att underlätta något för dig som 
behöver en. Vi har också talande blodtrycksmätare, talande hushålls- och personvågar samt en 
rad hushållshjälpmedel för att du ska kunna sköta vardagssysslor på bästa sätt.  

   

Rubiks kub - med taktil 
märkning  
Nu finns Rubiks kub också för dig med 
synnedsättning. Färgerna skiljs åt med olika 
taktila märkningar - som ex. kryss, "pluppar" 
(som lego) etc, samt en slät sida.. . 

Läs mer och beställ den här.  
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Brusreducerande hörlurar JBL 
Minska yttre buller som kan störa och göra 
dig trött - och/eller lyssna på musik. Vi har 
levererat dessa kvalitetshörlurar med aktiv 
brusreducering i flera år nu och har många 
goda referenser - både från skola och 
yrkesliv. Mycket bra ljudkvalitet. Läs mer här  
 

 

   

Hjälp barnen med rätt ljud 
För skolbarn med koncentrationssvårigheter har vi en produkt som heter Xtour. Läraren har 
en mikrofon och berörd elev hörlur. Ökat fokus, mindre trötthet och en upplevelse av att 
"fröken talar till mig" ger förbättrade skolresultat.  

I nästa nummer av tidningen Skolpedagogik (7.4) har vi med referenser och ytterligare 
information. Bli först med att beställa XTour till rabatterat pris här.  

   

 

 

 

Håll tiden med Carina 
Ett kognitivt hjälpmedel som åskådliggör 
begreppet tid på flera sätt; visuellt med en 
lysdiodsstapel där lampor slocknas vartefter 
tiden går, och med talstöd på svenska. Den 
säger ex; "20 minuter, hela tiden kvar, 15 
minuter, mycket tid kvar" etc. Välj mellan 
20, 40 eller 60 minuter i samma produkt. 
Läs mer och beställ här. 
  

   

 

 

 

Missa inte våra auktioner 
på Tradera  
Vi har produkter som nu säljs på auktioner 
på Tradera - och fler kommer framöver  

Följ våra annonser och köp dem på 
www.tradera.com  
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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 rullande 
doppskor. 
   

   

  

  

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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