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V 

ita käppen är välkänd och signalerar till omgivningen att käppföraren
är en person med synnedsättning eller blindhet. Men käppen är mycket mer
än så. Den är ett viktigt                                                       sensoriskt verktyg som hjälper användaren att 

orientera sig inom- och utomhus. När synen är helt eller delvis borta tränas 
ofta andra sinnen med tiden, t.ex. känsel och hörsel. Med hjälp av käppen kan 
användaren fånga upp viktiga signaler i sin omgivning som leder rätt men också 
varnar för hinder. Olika käppar i varierande material, vikt, balans och svikt 
skapar unika ljud och vibrationer. Dessa signaler analyserar användaren och kan 
sedan skapa sig en egen tolkning av sin omgivning. Olika doppskor finns för att sedan skapa sig en egen tolkning av sin omgivning. Olika doppskor finns för att 
matcha både användarens käppteknik och käppens konstruktion och egenskaper. 

Olika miljöer kan kräva olika käpplösningar. Att använda en och samma käpp 
vore som att alla glasögon skulle ha samma skärpa. Det krävs alltså variation och
valmöjligheter. Det centrala är dock alltid användarens behov, förutsättning, 
fallenhet och eventuella erfarenheter inför olika lösningar. Den vita käppen är än 
idag ett av de viktigaste hjälpmedlen för att kunna röra sig fritt och oberoende i
vårt samhälle.vårt samhälle.

2

Förord

Jörgen Andersén 
Iris Hjälpmedel AB



Iris Hjälpmedel har sina rötter i synskaderörelsen från 1900-talets början och 
är ett av Europas äldsta hjälpmedelsföretag inom syn. En av de mest 
etablerade och välkända produktgrupperna inom synområdet är den vita 
käppen. Efter andra världskriget började denna produkt utvecklas till det som 
någorlunda liknar de käppar som finns idag, dock med andra material. 
Försäljningen skedde inom ramen för De Blindas Försäljnings Aktiebolag. 

Hjälpmedelsverksamheten har genom åren organiserats under många namn Hjälpmedelsverksamheten har genom åren organiserats under många namn 
och i olika bolagskonstruktioner men produktområdet käpp har hela tiden haft 
sin egen utveckling. Sedan 50-talet har käppen utvecklats, dels via nya mate-
rial och dels via nya kunskaper kring användandet av käpp som ett sensoriskt 
verktyg. 2008 organiserades verksamheten om och Iris Hjälpmedel AB bil-
dades för att utveckla och företräda bland annat käppar.   

Vi har mer än 70 års erfarenhet av vita käppar och doppskor i olika material 
och med olika egenskaper. Med Sveriges bredaste och mest kompletta sorti-
ment kan vi matcha de flesta behov. Iris Hjälpmedel arbetar exklusivt med ett 
fåtal noggrant utvalda tillverkare. Vi återför synpunkter från marknaden sys-
tematiskt med en målsättning att kontinuerligt förbättra käppen.
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Historik



Käppteknik
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I boken ”Handledning Orientering och förflyttning med teknikkäpp” beskrivs de 
olika gångteknikerna man kan använda sig av; diagonal-, pendel- och 
glidteknik. För att ge en käppförare så stor flexibilitet och möjlighet som möjligt 
att röra sig utan ledsagare behövs samtliga tekniker. Användarens vanor, per-
sonlighet och behov styr valet av käpp och doppskor. Det finns käppar och 
doppskor som lämpar sig mer eller mindre väl för olika situationer och miljöer. 
Ibland behöver käppföraren flera olika käppar för att täcka alla behov.

Käppens stumhet, balans och vikt avgör hur användaren uppfattar underlaget, 
både genom vibrationer och ljud. Ju fler skarvar käppen har och ju tunnare en 
käpp är – desto svårare har användaren att avläsa signaler från underlaget. 
Även valet av material inverkar på den upplevda miljön. För vikbara käppar 
t.ex. ställs höga krav på låsningen i skarvarna mellan de vikbara delarna. En god 
låsning minimerar att viktiga signaler går förlorade. Här återfinns stora kvalita-
tiva skillnader mellan olika tillverkare och modeller. 

Även handtaget (gummi- och trähandtag eller knopp) och doppskon kan påver-
ka hur vibrationer och underlag kan avläsas. Ljudet, som blir när doppskon träf-
far underlaget, är också en viktig del att bidra till ekolokalisering.



Lisbeth Axelsson Lindh
 Leg.arbetsterapeut/anpassningslärare/
fil.kand/pedagogik/administrativteknik/
fd verksamhetschef SC

Självständig förflyttning och orientering, O&F, är grunden för synskadade för 
att kunna leva ett aktivt och inkluderande liv i samhället. Vid intervjuer som 
redogörs för i Synskadad (Dellgren 1974) har man bl.a frågat vad som var 
svårast att vänja sig vid efter en synnedsättning. Svaren anger två frihetsförlus-
ter varav den ena handlar om ”att inte kunna förflytta sig fritt”.

Alla personer med synnedsättning och blindhet har behov av och rätt till 
grundläggande orienterings- och förflyttningsteknik, träning utifrån initiala in-
dividuella behov, återkommande behov, information och träning om nya 
käppar och orienteringshjälpmedel, systematisk uppföljning eller initierade 
behov av den enskilde brukaren. 

För orientering och förflyttning finns sedan 2001 standard antagen av landets 
syncentraler. Standarden omfattar fyra målgrupper: 1) O&F med marke-
ringskäpp alternativt stödkäpp, 2) O&F i hemmiljö – teknikkäpp, 3) O&F i 
känd närmiljö – teknikkäpp och 4) O&F i okänd närmiljö - teknikkäpp.

För varje standard har formulerats ett kvalitetsmål som ska tillförsäkra att 
varje person får en god och säker rehabilitering. Färdighetsträningen är base-
rad på tre nivåer. Standards utgår alltid för en lägsta nivå för att möta de mest 
elementära behoven och omfattar 90 -110 träningstimmar individuellt eller i 
grupp. Detta är ett minimum av tid och innehåll.

Om standard efterföljs skapas förutsättningar för självständig orientering och 
förflyttning vilket leder till ett aktivt liv och måste därmed ges stort utrymme 
inom rehabiliteringen.
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Rehabilitering



En markeringskäpp är ofta den första käpp som erbjuds en person med en 
synnedsättning eller blindhet. Den används framför allt för att visa för 
omgivningen att man är synskadad och för användning i känd inomhusmiljö. Den
är lättare och kortare än en teknikäpp och oftast ihopfällbar. 

6

Markeringskäppen har ett gummiband för att hålla ihop den i hopfällbart läge – 
och det kan också användas som handslovsrem. Käppen kan förses med käpp-
hållare för att hänga den på ett bord. 

Markeringskäpp



Svensk markeringskäpp är designad och tillverkad i Sverige. Den är delbar och 
har ett gummiband för att hålla ihop käppen och används som handlovsrem. Den
finns med golfhandtag eller en knopp. Käppen finns i längder mellan 85-135 cm
och i en standard- och lightvariant. Den senare väger ca 15% mindre än 
standardkäppen. Alla käppens delar finns som reservdelar. 

Den svenska markeringskäppen är tillverkad av aluminiumrör överdragna med 
vit PVC-plast. Den har anodiserade skarvar för bästa passform. Käppen är försedd
med 40 mm breda, signalvita reflexer. Handtagsknoppen är konisk och av svart 
plast. Doppskon är en 20 mm:s kulformad doppsko av nylon. 

Minikäpp “partypinnen” – Ibland har man hehov av en extra liten käpp, kanske på
fest eller teater. Iris Hjälpmedel har en 6-delad markeringskäpp med knopp med 
kortare delar än på de vanliga markeringskäpparna, vilket gör att den tar minimalt
med plats i väskan eller i handen. Längd på partypinnen är 100 cm (men går att 
beställa i andra längder). 
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Markeringskäpp med knopp finns i längderna 85-125 cm. 

Markeringskäpp light med knopp finns i längderna 90-125 cm. 

Markeringskäpp med golfhandtag finns i längderna 90-135 cm. 

Svensk markeringskäpp



En teknikkäpp används liksom en markeringskäpp för att visa omgivningen att 
man har en synnedsättning eller blindhet. Men den används också för att aktivt 
orientera sig genom att söka den bästa vägen och upptäcka ojämnheter och 
hinder. En teknikkäpp är längre och stabilare än en markeringskäpp. Valet av 
teknikkäpp är ytterst personligt vilket ställer krav på mångfald i valet av käpp 
och tillhörande doppsko.
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Det finns tre olika typer av teknikkäppar: 

Teleskopkäpp

Hopfällbar käpp

Hopfällbar käpp med teleskopdel

Val av käpp och doppskor styrs exempelvis av om: 

Man går i köpcentrum, affärerMan är hårdhänt eller försiktig
Man reser i främmande miljöer Man rör sig mest i hemmamiljö
Vilket underlag man går på 
(grus, asfalt, terräng, snö)

Man önskar sig en vikbar käpp i 
väskan eller teleskopkäpp, en
lättviktskäpp etc. 

Vilken käppteknik man använder Nyttjar ledarhund
Man är rörlig eller stillasittande Vilken miljö man går i 
Man rör sig fort eller långsamt Man har lång eller kort erfarenhet

TeknikkäppTeknikkäpp



Hand-
väska

Terräng/
extra rörlig+

Kellerer

Ultraflex

Svensk
teknikkäpp

NFB/Chris 
Park 

Ledar-
 hund

Val av 
doppsko

  Extra 
noggrann
rengöring

Teknikkäpp
Teknikkäppen är en av de viktigaste hjälpmedel då den är en förstärkning av 
personens känsel och hörsel. Användaren behöver få möjlighet att testa och 
utvärdera olika typer av käppar i olika situationer för att hitta sitt val. Syncen-
tralen förskriver och utbildar i orientering och förflyttning – och hjälper till 
att prova fram det bästa valet för respektive användare. 
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För att förtydliga vilka käppar som kan passa för olika behov och underlätta 
vid valet av käpp kan vi här presentera en matris: 



Vikbar käpp Comde Ultraex 
En av de mest populära käpparna, Ultraflex, tillverkas av tyska finmekaniska En av de mest populära käpparna, Ultraflex, tillverkas av tyska finmekaniska 
företaget Comde. Käppen är välbalanserad, mycket robust och en mycket bra 
sensorisk transportör. Den är vikbar med delar på 25 eller 28 cm. Fogarnas 
han- och hondel i aluminium är av olika hårdhet för att ge maximal låsning 
och därmed stumhet. Handtaget är i grundutförandet i greppvänligt bokträ . 
Handtaget är dessutom teleskoperande för att få så exakt längd som möjligt. 
Idag finns 8 längder som täcker spannet 75-150 cm. Som tillbehör finns också 
en praktisk väska så att användaren slipper lägga en smutsig käpp i väska eller en praktisk väska så att användaren slipper lägga en smutsig käpp i väska eller 
på en stol. 

Svensk teknikkäpp
Vår egen käpp är designad och tillverkad i Sverige. Vårt kunnande och våra 
erfarenheter i kombination med svensk tillverkning av hög klass gör denna 
käpp till ett mycket prisvärt alternativ och sparar dessutom på miljön. Käppen 
är delbar med golfhandtag och har ett gummiband för att hålla ihop käppen. 
Käppen kan antingen användas med de egna doppskorna (som genom sin ny-
lonpinne ger en fin svikt vid pendelteknik), eller med en adapter för doppskor 
som passar både Ultraflex och Kellerer. Käppen finns i 13 längder från 
95-160 cm.

10

Ultraex och svensk teknikkäpp



Teleskopkäpp Kellerer
Teleskopkäpp Kellerer består av två delar som skjuts i varandra. För att fixera Teleskopkäpp Kellerer består av två delar som skjuts i varandra. För att fixera 
käppen i valfri längd vrids delarna mot varandra. I käppens övre del sitter en 
expanderlösning. Den vanligaste teleskopkäppen är tysktillverkade Kellerer 
och är av premiumkvalitet. Käppen är välbalanserad med god stumhet i mate-
rialet samt hög hållbarhet i stora temperaturskillnader. Den levereras med 
greppvänligt handtag i röd plast eller pressad kork. Käppen finns idag i 3 län-
gder med spännvidd 63-160 cm. 

Teleskopkäpp Chris Park 
Som alternativ finns en lättviktskäpp i kolfiber som heter Chris Park (eller 
NFB). Den bygger på flera delar som vrids till låst position i utfällt läge. Det 
unika med käppen är att, utöver sin mycket låga vikt, endast blir ca 25 cm 
lång i hopskjutet läge. Käppen finns i 8 längder från 110-150 cm.

Doppskor 
Alla våra doppskor för olika tekniker, underlag och miljöer, går att korsvis anAlla våra doppskor för olika tekniker, underlag och miljöer, går att korsvis an-
vända mellan nämnda käppar exkluderat Chris Park (NFB). Vi förordar och 
använder Europeisk Standard för infästning av doppskor vilket minimerar 
antalet doppskor i sortimentet och maximerar flexibilitet. Se vår matris för 
doppskor eller på vår hemsida.

11

Kellerer och Chris Park 



Teknik Terräng/
extra rörlig+

Rullande

Päronformad
 - plast 

Keramik

Snöboll

Slitstyrka Ljud Käppar

Svensk tek-
   nikkäppGod

Se vårt breda sortiment av doppskor i olika vikt och material

Pendel - 
nylonpinne 
ger studs

Ja

Ja

Ja
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Nylonpinne  
med hårdplast

Rullande Fast
Keramik Terräng/snö/asfalt 

För att göra en käpplösning komplett krävs en doppsko. Rätt doppsko till 
rätt käpp matchat mot miljö och personlig teknik gör avgörande skillnad 
för användaren. Alla doppskor i denna broschyr är anpassade till den eu-
ropeiska grundstandarden och passar käppmodeller Comde Ultraflex, 
Kellerer och Svensk Teknikkäpp (med adapter).

Det finns ett stort antal doppskor i olika vikt, material och konstruktion 
som lämpar sig för olika situationer och miljöer som t.ex;

Doppskor
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Exempel på doppskor



Övriga vita käppar

En stabil vit stödkäpp i metall med rak och greppvänlig krycka. Enkelt 
justerbar längd, 74-99 cm, med snäpplösning. Den inbyggda isdubben 
går att låsa i utskjutet läge.

Stödkäpp med inbyggd isdubb

Kryckkäpp

Barnkäpp

En kryckkäpp med handtag och armstöd av vit plast. Längden är ställ-
bar mellan 74 och 96 cm.

Stödkäpp
Stödkäpp av vitlackerat trä med reflexer och rak krycka (finns även 
med rund krycka). Doppsko i gummi med elastisk hals och med 40 
mm anläggningsyta medföljer. Längd 100 cm. Kan enkelt kapas till 
önskad längd. Går att komplettera med isdubb. 

Vi har barnkäppar, både hela och delbara. Den hela är lätt och stabil 
med ett tunt, fint snidat trähandtag som passar en liten barnhand. 
Den hopfällbara har 4 delar som hålls ihop med en handlovsrem och 
har ett golfhandtag. Käpparna finns i längder mellan 60-110 cm.
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Teleskopkäppar med expander 
Det är främst teleskoplösningen som är den känsliga punkten. Den undre 
delen skjuts löpande in och ut vilket medför att damm och smuts kan följa 
med i skarvarna vilket sedan kan påverka expandern. Ta för vana att torka 
av den nedre delen med en trasa.

För teleskopkäppar, kolfiber i synnerhet, är den känsligaste punkten att För teleskopkäppar, kolfiber i synnerhet, är den känsligaste punkten att 
man låser för hårt samt i kombination med stora temperaturskillnader 
vilket gör materialet sprödare. Vrid inte för hårt och att ta för vana att torka 
käppdelarna med en trasa.

Vikbara käppar
Gummibandet kan nötas p.g.a. den ständiga mekaniska påverkan käppens Gummibandet kan nötas p.g.a. den ständiga mekaniska påverkan käppens 
skarvar har vid ut- och infällning. Käppen Ultraflex har ett specialtillverkat 
gummiband som består av ett 20-tal High Quality gummiband inbäddade i 
ett elastiskt hölje. Detta i kombination med teflonbehandlade skarvar mins-
kar friktionen och höjer livslängden väsentligt. Ojämnheter kan åtgärdas 
med t. ex. nagelfil.  

Torka regelbundet av käppen med lätt fuktad trasa och milt rengöringsme-
del (typ diskmedel), särskilt vid dåligt väder (snö). 

Doppskor 
Kontrollera slitage på doppskohuvudet samt för rullande doppskor även 
kullagret. På www.irishjalpmedel.se/Skötselråd finns skötselråd för
samtliga käppar i vårt sortiment.

Käppakute
            
                       När olyckan är framme. För rekonditionering och reparation, 
                       se vår hemsida.
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Skötselråd med mera 



Sandsborgsvägen 52 - 122 33 Enskede - 08-39 94 00  

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel - 2016-08-20 

Besök oss på www.irishjalpmedel.se 


