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Ta chansen att lära dig mer om Vita käppen 

Det i särklass viktigaste och mest kända hjälpmedlet för personer 

med synnedsättning är den vita käppen. Men hur skiljer sig 

käpparna åt? Hur påverkar kvalitet, olika tekniker vid användning 

och dess tillbehör funktionaliteten? 

Detta och mycket annat berättar Åsa Lodin mer om på ett webbinarium den 12 maj där hon 

också visar exempel på käppar ur Iris Hjälpmedels sortiment. Föreläsningen riktar sig till dig 

som inte vet något alls om Vita käppen men också till dig som redan arbetar inom syn och 

som vill fördjupa dig i nyheter och få chansen att ställa frågor.  

Klicka på länken för att ansluta till mötet (vi använder Teams). Du behöver alltså inte förboka 

dig innan.  

När? 12 maj kl 14.00-14.45  

Föreläsningen är kostnadsfri.  

Vi kommer att spela in och publicera föreläsningen på youtube och Iris Hjälpmedels och 

Synkunskaps respektive hemsidor efter genomförandet - tillgänglig för alla. Vill du inte synas i 

bild då så starta med kameran avstängd. 

Välkommen! 

Iris Hjälpmedel 
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Se film (30 sek) om Ultraflexkäppen 

 

 

  
 

Om du har frågor - eposta genom att klicka här 

 

  
 

Hitta vårens webbinarier och utbildningar på 

synkunskap.se  

Vi samarbetar med ytterligare två Enskedebaserade synföretag; Insyn Scandinavia och Iris 

förvaltning där vi erbjuder utbildningar och webbinarier. 

Synkunskaps kalendarium finns här LÄNK 

Om du vill se inspelade redan genomförda webbinarier kan du gå in på kalendariet och 

välja dagen för tillfällen, där finns filmerna från Iris Hjälpmedels föreläsningar. 
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Bra för alla 

Beställ kostnadsfritt - eller ladda ned en 

broschyr med våra vanligaste hjälpmedel - 

bland annat inom hushållshjälpmedel. 
 

   

Beställ broschyr per post (kostnadsfritt) 

 

  

  
 

  

  

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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