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Vilken vår!  
Våren 2020 lär vi aldrig glömma. Jag tillträdde som VD den 1 mars och det blev en 
början på nya jobbet som jag aldrig kunnat ana.   

Då en stor del av vår kundgrupp är 70+ och är de som kanske drabbats hårdast av Covid-19 
och de restriktioner viruset fört med sig - har vi i vår tur också drabbats hårt som leverantör. 
Vi medarbetare på Iris Hjälpmedel är korttidspermitterade, vilket innebär reducerade 
möjligheter att kunna hjälpa er. Jag tror och hoppas att ni fått era leveranser i tid ändå. 
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Vi hoppas innerligt att ni har klarat er ifrån sjukdom - och att ni ska göra det framöver också. 

Här kommer ett nyhetsbrev med intressanta produkter för sommaren - eller vad sägs om en 
talande termometer på badbryggan? 

Nedan får du också information om våra öppettider i sommar samt ytterligare nyheter som vi 
är stolta över att få presentera för dig. 

Ha nu en skön sommar så hoppas jag att vi ses i höst igen! 

Med vänlig hälsning 

Åsa Lodin & alla på Iris Hjälpmedel  

Alla våra nyheter 

 

 

 

 

Ledfyr + talande 
termometer = Sant 
Denna Ledfyr kan placeras på badbryggan. 
Dess ljud gör att du kan orientera dig till 
bryggan - och med en knapptryckning kan 
du höra både temperaturen i luften och i 
vattnet. Sedan kan du hoppa i om du törs. 

Den har också en inbyggd timer så den är 
tyst på natten. 

Du som besöker Almåsa Havshotell i sommar 
kan se den på deras badbrygga.  

Läs mer om FlexiTerm och beställ här.  PS. 
Missa inte Flexi - ledfyren med inställbar 
volym för ex. volymsänkning på natten.  

PPS. Landsort och Flexiserien går att 
installera med solcell. Läs mer här.  
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Iris Go-box läser upp 
textremsan på TVn  
Iris Go-box är en liten och smidig dosa med 
inbyggd talsyntes som läser upp textremsan 
på din TV. Den är speciellt utvecklad för 
personer med synnedsättning, blindhet eller 
andra lässvårigheter. Enkel att installera, 
kräver ingen dator eller datorvana.  

Iris Go-box finns för preliminär leverans innan 
midsommar. 
  

   

  Välj det betalningssätt som passar dig  
  bäst  
  I vår eButik kan du beställa den med delbetalning om du vill.  

  Se alla våra betalningsalternativ här.  
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Lyssna på radio 
Den senaste radion i vårt sortiment har 
talande instruktioner, talande klocka och är 
väldigt intuitiv och enkel att ställa in. Vår 
support hjälper gärna till. Läs mer och beställ 
här.  

Christian Möller, Iris Hjälpmedel, har gjort ett 
talat inslag som du kan höra här.  

Vi har flera olika radioapparater - läs om 
samtliga här.   
  

   

Öppettider i sommar  
Med tanke på denna tuffa vår behöver vi ha semester och stänger verksamheten vecka 30-31. 
Produktsupporten är stängd vecka 29-31. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. 

Övrig tid i sommar är du välkommen att kontakta oss på telefontiden vardagar kl 9.30-11.30 tel 
08-399400 eller e-posta info@irishjalpmedel.se. 

   

i-Speak - den enklaste Daisyspelaren?  
Vi har lyssnat på våra förskrivare på Syncentralerna som sökt ett "enklare" alternativ till 
Daisyspelare. Nu har Rehan Electronics i samarbete med oss tagit fram en sådan; i-Speak. Tala 
med din syncentral eller beställ här om du vill köpa privat.  
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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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