
Välkommen!
En miniföreläsning om hjälpmedel som kan vara 

”Bra för alla – nödvändig för en del”



Spelar in

Presentation tillgänglig ut i efterhand – pdf med länkar. 

Fler bilder än jag hinner beröra i föreläsningen.

Stäng av ert ljud/bild under hela föreläsningen

Skriv gärna frågor i chatten under tiden eller ställ dina frågor muntligen efter 

föreläsningen

Vi visar hjälpmedlen live efter 13.30 för den som vill stanna



Åsa Lodin
asa@irishjalpmedel.se

VD/säljare



Benjamin Ferm
benjamin@irishjalpmedel.se

Reklamation/returhantering



Bildtext: collage med nålpåträdare, nivåindikator, mikrovågsugn, spisplatta, strumpsorterare, skärbräda, kniv med anhåll

Hem & Hushåll

https://www.irishjalpmedel.se/Hem-hushall-sv-1208/pm


Vardagstips – bok med smarta tips

Köpa hos oss eller SRF -

eller ladda ned gratis på 

SRFs hemsida.

https://www.irishjalpmedel.se/vardagstips-for-personer-med-synsnedsattning/article
https://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf


Handla

Block med tjocka 

rader

https://www.irishjalpmedel.se/Linjerat-papper-i-block-16-mm-mellan-raderna-80-gr-papper/article


Handla

Fickminne
- Recept 

- Prata in matlista

- eller annan instruktion 

som du skulle ha skrivit 

ned på en lapp om du 

var seende

Enkelt 6 min

Avancerat <400 timmar

Milestone – finns olika. Se vår matris.

https://www.irishjalpmedel.se/Enkelt-fickminne/article
https://www.irishjalpmedel.se/Milestone-sv-1197/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Fickminnen-sv-1196/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Dynamics/Uploads/file/Produktinformation/Milestone/Familjen_Milestone.pdf


Handla

Förstoringsglas/lupp

- 2,5-12x förstoring 

- Med eller utan belysning

- Pris = kvalitet

- Be om hjälp SC/optiker

- Med eller utan belysning

https://www.irishjalpmedel.se/Forstoringsglas-speglar-sv-1201/pm


Material som ligger på vår hemsida

Om det blir svårt att läsa KOM NÄRMARE

”Kom närmare”

https://www.irishjalpmedel.se/Dynamics/Uploads/file/Nyhetsbrev/2019/Kom_narmare.pdf


Handla

Handhållen läs-tv /

elektroniskt förstoringsglas

- ”Kamera”

- 2,5-20x förstoring 

https://www.irishjalpmedel.se/Elektroniskt-forstoringsglas-sv-1263/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Elektroniskt-forstoringsglas-sv-1263/pm


Förvaring

Märk med Nyp och punktskrift

Strumpsorterare

Mugghållare

https://www.irishjalpmedel.se/Forvaring-sv-1209/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Pasklammor/article
https://www.irishjalpmedel.se/Strumpsorterare/article
https://www.irishjalpmedel.se/mugghallaren-stilla-hall-glas-eller-mugg-pa-plats/article
https://www.irishjalpmedel.se/Pasklammor/article
https://www.irishjalpmedel.se/Frysetiketter/article
https://www.irishjalpmedel.se/Strumpsorterare/article


”Förvaring” 

Hur ska man se skillnad?

Schampo balsam

Mjölk filmjölk

Ketchup senap

…

Bildtext: 2 vita flaskor med grå text Continu. Nästan identiska men den ena har

– om man tittar noga – en liten text Schampo och den andra Conditioner

https://www.irishjalpmedel.se/Forvaring-sv-1209/pm


Förvaring/hygien 

Band-it – märk burkar och 

flaskor taktilt

https://www.irishjalpmedel.se/Forvaring-sv-1209/pm
https://www.irishjalpmedel.se/band-it-taktila-fargade-gummiband-10-pack/article
https://www.irishjalpmedel.se/band-it-taktila-fargade-gummiband-10-pack/article


Matberedning

Engelsktalande 

induktionshäll/spisplattor

Engelsktalande mikro –

avancerad och enklare

Kniv med anhåll/ Skärhjälp

Nivåindikatorer – inte mitt 

finger i din kopp ;)

Bra belysning i köket – och i 

skåpen. Se ex IKEA

https://www.irishjalpmedel.se/Matberedning-sv-1210/pm
https://www.irishjalpmedel.se/induktion/search
https://www.irishjalpmedel.se/microvagsugn-engelsktalande/article
https://www.irishjalpmedel.se/Kniv-med-anhall-hoger/article
https://www.irishjalpmedel.se/Skarhjalp-RFSU-skarbrada-med-anhall/article
https://www.irishjalpmedel.se/niv%C3%A5in/search
https://www.ikea.com/se/sv/p/stoetta-led-ljuslist-foer-skap-med-sensor-batteridriven-vit-50360090/


Matberedning

Mina favoriter! 

Bildtext: Vit plastfoliehållare med inbyggd kniv

Bildtext: Svart skärbräda med röd kant och ett antal gjutna “hållare” som stöd

15

https://www.irishjalpmedel.se/Matberedning-sv-1210/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Plastfoliehallare-Wrapmaster-Inklusive-1-rulle/article
https://www.irishjalpmedel.se/sk%C3%A4rbr%C3%A4da/search


Läsmaskin

Få dina recept upplästa

Europatillverkad – miljö!

Stationär

Taktil märkning där man 

lägger pappret 

Enkel

Snabb

Bra ljud – olika språk

I-Reader

https://www.irishjalpmedel.se/i-reader/search


Radio

Enkel – liten 

Återuppladdningsbar. USB!

Taktila knappar/talande menyer och inställningar. Stabil.

https://www.irishjalpmedel.se/radio/search
https://www.irishjalpmedel.se/radio-mp3-usb-aux-micro-sd-snabbval/article
https://www.irishjalpmedel.se/talande-radio/article


Märka

Bildtext: Präglingsbox vit apparat med gröna knappar. En

metal/dymotapehållare för Perkins 

Bildtext: orange märkdutt

Bildtext: Medicinförpackning och en lång svart “penna” med 

olikfärgade knappar I grönt, gult och rött. 

https://www.irishjalpmedel.se/Marka-soka-sv-1270/pm
https://www.irishjalpmedel.se/m%C3%A4rkdutt/search
https://www.irishjalpmedel.se/praglingsbox-for-punktskrift/article
https://www.irishjalpmedel.se/Dymotapehallare-till-Perkins/article
https://www.irishjalpmedel.se/Etikettlasningssystem-sv-1271/pm


Väga – talande våg

Hushållsvåg – svensktalande. 

Olika sorter finns

Personvåg svensktalande – med eller 

utan display

https://www.irishjalpmedel.se/Vag-talande-sv-1212/pm
https://www.irishjalpmedel.se/hush%C3%A5llsv/search
https://www.irishjalpmedel.se/personv%C3%A5g/search


Mäta temperaturen inne/ute och mat 

Svensktalande termometer 

MyDegrees, digitala siffror, trådlös 

utesensor, inne och ute, givare för 

matlagning
Svensktalande termometer



Indikator - färg och ljus

- vilken färg ska jag ha på tröjan idag

- Är lampan tänd eller släckt”. Även med vibration.

Färgindikator Ljusindikator
Ljus- OCH färg-

indikator

https://www.irishjalpmedel.se/Indikator-sv-1279/pm
https://www.irishjalpmedel.se/f%C3%A4rgin/search
https://www.irishjalpmedel.se/ljusind/search
https://www.irishjalpmedel.se/Farg-och-ljusindikator-FAME-till-Milestone-212-och-312/article


Nålpåträdare – olika sorter

även för symaskin

Stickmått – punktskrift på 

baksidan

Måttband – taktila och 

talande

Sömnad

https://www.irishjalpmedel.se/n%C3%A5lp/search
https://www.irishjalpmedel.se/stickmatt-punktmarkta/article
https://www.irishjalpmedel.se/m%C3%A5ttband/search
https://www.irishjalpmedel.se/n%C3%A5lp/search
https://www.irishjalpmedel.se/Somnad-sv-1211/pm


Ljud - testa 

Många av våra produkter är 

talande. På vår hemsida kan du 

höra hur de låter och hur de 

talar ex. Klockan Diana 

Under april kommer vi 

publicera fler filmer/ljudklipp 

med presentationer på fler 

produkter. Kommer publiceras

på resp. artikel i eButiken, i 

våra sociala medier etc

https://www.youtube.com/watch?v=9RswpFolDGE


Smartaste tipsen har ni! 

Dela med dig på vår facebooksida!

Bildtext: 2 bruna ägg – det ena delvis skalat

https://www.facebook.com/irishjalpmedel


Följ oss på: 

Iris Hjälpmedel AB

Nyhetsbrev

https://www.irishjalpmedel.se/Nyhetsarkiv/content
https://www.facebook.com/irishjalpmedel


Bra för alla – nödvändiga för en del

beställ i ebutiken www.irishjalpmedel.se

eller på tel 08-399400 vardagar 9.30-11.30

http://www.irishjalpmedel.se/


Fler webbinarier i samarbete med 

Synkunskap.se

https://www.facebook.com/synkunskap


Nästa föreläsning med oss den 7 april

Vilka hjälpmedel finns
inom punktskrift

Vad är en reglett

Vilka tillbehör finns till 
Perkins

Hur skriver jag ut 
dymotape med punktskrift 

Etc…



Tack för att ni har lyssnat!
info@irishjalpmedel.se

08-39 94 00


