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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
042718
Att tänka på inför förskrivning av tyngdväst
•
•

•
•

I samband med förskrivning är det av stor vikt att en utprovning görs med möjlighet
att prova olika storlekar av västar.
Det finns möjlighet att ha utprovning på hjälpmedelscentralen eller att låna väska fyra.
På hjälpmedelscentralen finns hela sortimentet för utprovning. För att boka lokal
och/eller väska, ring kundtjänst, 0470-58 86 60.
Checklistan ”Inför förskrivning av tyngdväst” ska användas, checklistan finns på
vårdgivarwebben.
Behov av tyngdväst utanför sortiment hanteras via enskilt ärende.

Tyngdväst vuxna
Modell: Kedjeväst
Kedjevästen är ett hjälpmedel som gör det lättare att
koncentrera och fokusera i aktivitet. Genom det tryck
som västen utövar på kroppen får användaren en känsla
av lugn och trygghet.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen
fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer:
x-small – väst 2,0kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 4,3 kg
small – väst 2,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 4,8 kg
medium – väst 3 kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 5,3 kg
large – väst 3,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 5,8 kg
x-large – väst 4,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 6,8 kg

35527
33796
33797
33798
34683

Tyngdväst barn
Modell: Kedjeväst
Kedjevästen gör det lättare att koncentrera och fokusera i aktivitet. Genom det tryck som
västen utövar på kroppen får användaren en känsla av lugn och trygghet.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer:
110/122 – väst 1kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 2,35 kg
128/140 – väst 1,5kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 2,85 kg
146/158 – väst 2kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 3,35 kg
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34680
34681
34682

Bolldyna barn
Modell: Bolldyna
Bolldynan läggs på vanliga stolar med hård sits och knyts fast. Bolldyna med mindre bollar ger
mindre stimuli och upplevs mjukare, (snabbare tillvänjning).
På hjälpmedelscentralen finns bolldynor att prova.
Leverantör: Kom i kapp, www.komikapp.se
WebSesam artikelnummer:
30x 35, 25 mm bollar
33063
30x 35, 38mm bollar

33631

40x 40, 25 mm bollar, fyrfacksindelning för att bollarna inte ska lägga sig på varandra
33062
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Ur och klockor 222712
Påminnelsestöd
Modell: Malem klocka mellan
Klockan ger påminnelse om dagliga aktiviteter. Tolv påminnelser kan
ställas in med vibration. Batteriet varar i cirka 1,5 år (med två
påminnelselarm). Efter batteribyte sparas gjorda inställningar automatiskt.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Picomed, www.picomed.se
WebSesam artikelnummer: 35237

Modell: Fickur Larma talande
Med Fickur Larma talande går det att ställa in maximalt tio dagliga
larm. Då klockan larmar hörs tre larmsignaler samt uppläsning av
tiden. Efter tio sekunder larmar klockan igen om larmet inte stängts
av manuellt efter första larmpåminnelsen. Valbart vibrationslarm
finns. Det går också att när som helst höra aktuell tid som då sägs
analogt, det vill säga: ”Klockan är fem i nio, fredag morgon”.
Notera att den inte automatiskt ställer om vid sommar-/vintertid.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Iris hjälpmedel, www.irishjalpmedel.se
WebSesam artikelnummer: 30759

Modell: MEMOmessenger
MEMOmessenger är en talande klocka med egna inspelade
påminnelser. Den består av en basenhet, Memo Base, och en bärbar
enhet, Memo Go. Klockan på Memo Base display visar och talar
om veckodag, tid på dygnet (till exempel morgon och förmiddag),
klockslag, datum, månad samt år. Läs in personliga påminnelser i
klockan, som larmar och påminnelsen spelas upp vid önskad tid.
Den bärbara enheten kan bäras med och då fungerar klockan samt
att den ger påminnelser. Memo Go har även en inspelningsfunktion
för upp till tio röstinspelningar.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 29398
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Visuell tidsnedräkning/timer
Hjälpmedel för att underlätta förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. Användaren kan få
stöd i hur länge en aktivitet ska pågå eller när aktiviteten senast ska påbörjas.
Modell: MEMO Timer (f.d. Timstock)
Nedräkningen av tid visualiseras lodrätt med en lysdiodsrad som
slocknar allt eftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden
gått ut blinkar hela raden kombinerat med ljud och vibration. I de
användaren inte vill störa omgivningen kan larmet fås med enbart
vibration. MEMO Timer klarar användning i våtutrymme. Kort- och
lång halsrem medföljer förpackningen.

har
fall

Leverantör: Abilia, Abilia
WebSesam artikelnummer:
8 min, 16 lysdioder
32928
20 min 20 lysdioder
24030
60 min 20 lysdioder
24029
Modell Timstock (äldre sortiment)
Finns Timstock i lager på hjälpmedelscentralen så levereras den första hand. Tiden visualiseras
vågrätt och är avsedd att använda inomhus i torra utrymmen. Kan med skyddsväska användas i
till exempel våtutrymmen. Artikelnummer är det samma som för MEMO Timer.
Tillbehör: Skyddsväska med flytkudde och bälteshake
WebSesam artikelnummer: 31237

Modell: Time Timer Plus
Klocka med både visuell och auditiv funktion. Ett rött fält visar hur
mycket tid som är kvar, maximalt 60 min. När det röda tidsintervallet
är slut ger klockan ifrån sig en kort ringsignal. Klockan har en
on/off-knapp för ringsignals funktionen.
Leverantör: KomiKapp, www.komikapp.se
WebSesam artikelnummer: 33128
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Modell: Time Timer Armbandsur (vuxen)
Användaren ges möjlighet att veta ”hur mycket tid är kvar” och/eller
att ”tiden är slut” utan att kunna klockan. Time Timer armbandsur
har tre olika lägen: Digital klocka, analog timer och larm. Man kan
ställa ett larm åt gången (original 0 – 60 minuter och eget val upp till
99 timmar). Armbandsuret är fukttåligt men ej avsedd för bad eller
dusch. Passar för handleder mellan 14–21 cm i omkrets.
Leverantör: KomiKapp, www.komikapp.se
WebSesam artikelnummer: 33128

Modell: Time Timer MOD
Time Timer MOD, 9 x 9 cm med gråsvart skyddshölje
visualiserar tid med hjälp av en röd skiva som minskar i storlek
allt eftersom tiden passerar. Time Timer MOD ställs enkelt in
genom att dra tidsplattan till önskad tid. Den startar direkt och
avger en ljudsignal när tiden är slut. Maximal tid är 60 minuter.
Leverantör: Frölunda Data www.frolundadata.se
WebSesam artikelnummer: 34625

Ökad tidsförståelse
Modell: My Time
Genom att trycka på knappen får användaren uppläst vad klockan är.
Ljudvolymen går att justera och tidsangivelsen är valbar mellan analog
eller digital tid.
- Analog: "Klockan är halv tre fredag eftermiddag".
- Digital: "Klockan är femton och trettio".
My Time har magnetiskt bakstycke som möjliggör att fästa på
exempelvis kylskåpet eller en whiteboardtavla. Uttag finns för hörlur
eller halsslinga. Går att koppla till en extern kontakt.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Iris hjälpmedel, Iris hjälpmedel
WebSesam artikelnummer: 35275
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Modell: MEMO Dayboard
Planeringstavla som visar tiden med hjälp av ljuspelare. Tiden visas
konkret med en lysdiod ⁄ ljusprick som slocknar för varje kvart.
Dagens tidspelare visas på tavlans vänstra sida med röda lysdioder
och natten visas på höger sida med blå lysdioder. Lysdiodernas styrka
kan regleras och helt stängas av om användaren inte vill ha ljus på
natten. Digital tid visas i tavlans nedre del. Dagen kan börja tidigare
eller senare via magnetband som sätts över originalsiffrorna Då kan
man välja att dagen till exempel börjar klockan sex istället för vid sju.
Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med text, symboler
och bilder.
Möjlighet finns att ställa larm, en för varje lysdiod och kvart. Larmen
ger en pulserande pipsignal under 15 sekunder och ⁄eller en blinkande
lysdiod vid den aktuella tidpunkten.
Bilder finns att skriva ut på Abilias hemsida via Abilia print it som är en webbtjänst för utskrift
av bilder.
Mått: 71,3x39,2x3,2 cm Vikt: cirka fyra kg.
Memo Dayboard finns med 24-timmarsvisning. Önskas tolvtimmarsvisning beställs särskilt
magnetband, se tillbehör.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 37363 dygnet visas kl 1-24
Tillbehör: Magnetband med tolvtimmarsvisning, WebSesam artikelnummer: 34023
Magnetband med 24-timmarsvisning WebSesam artikelnummer: 34022

Modell: MEMODayplanner 3 (äldre sortiment)
Denna modell har utgått hos leverantör, men finns den i lager på hjälpmedelscentralen är det
denna produkt som levereras. Skillnaden är att i Memo Dayboard är inställningsläget från en
sidopanel (tavlan behöver inte plockas ner). MEMODayplanner 3 sitter inställningsknapparna
på baksidan och måste därför plockas ned vid justeringar.
WebSesam artikelnummer: 33616
Tillbehör: Samma som till MEMO Dayboard
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Almanackor, kalendrar och planeringssystem 222715
Planering
Modell: Pia-kalender
Pedagogisk Informativ Almanacka i A5format. Det finns plats både för att skriva
och för att använda bilder. Veckodagarna är
färgkodade som är vedertagna i Sverige.
Datum och månader är borttagna vilket gör
almanackan går att börja användas när som
helst under året. Dag och datum fylls i av
användare, närstående eller förskrivare.

text

att

Leverantör: Habiliteringen i Malmö stad
WebSesam Artikelnummer: 32424

Modell: Stor Alma
Stor Alma är en vägghängd årsalmanacka. Den visar
månadens alla dagar på varje uppslag. Alla dagar är
färgkodade som är vedertagna i Sverige. Datum och
månader är borttagna vilket gör att almanackan gör att
börja användas när som helst under året. Etiketter med
månadsbilder, datum och siffror medföljer för
anpassning. Formatet är liggande A2 (60 x 42 cm).
Leverantör: Trollreda, www.trollreda.se
WebSesam artikelnummer: 23612

Modell: Symbolix Planeringskalender
Planeringstavla för att ge struktur och veckoöversikt. Tavlan hängs på väggen och
upphängningstillbehör och skyltar på veckodagar medföljer. Då tavlan är magnetisk går det att
placera bilder/textkort via magnet och det går även att skriva med whiteboardpenna. Symbolix
finns i vitt eller med färgkodade veckodagar.
OBS! Innan förskrivning av planeringstavla kan bli aktuell, provas i första hand enklare
varianter i öppna handeln av användaren själv. Krävs anpassande insatser av förskrivaren för
att nå självständighet kan Symbolix förskrivas.
Leverantör: KomiKapp AB, www.komikapp.se
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WebSesam artikelnummer: Veckoschema med färgade dagar 60 x 67 cm 29387,
veckoschema vit 60 x 67cm 29123 och endagstavla 18 x 60 cm 32909

Elektronisk kalender
Modell: MEMODay
MEMODay är en elektronisk tidskalender med display som går att
anpassa. På displayen kan tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet
det är visas (morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt). Du kan
välja analog eller digital klocka. Möjlighet finns till talsyntes. Möjlighet
att anpassa bakgrunden till svart text mot vit botten eller vit text mot
svart botten. Kan ställas in på många olika språk.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 34939

Programvara förenklad kalenderfunktion till smartphone/surfplatta
•

•

•

Innan förskrivning ska utprovning av programmet ske. Vid behov av konsulentstöd
läggs arbetsorder via Webesam, samtidigt fylls blanketten ”Kartläggning av förmågor
och behov inför konsultation kring kalender i mobiltelefon” i. Blanketten finns på
vårdgivarwebben. Den ligger till grund för hjälpmedelsbehovet. Skickas till konsulent
på hjälpmedelscentralen.
Kognitionsrummet där alla program finns bokas via Kundtjänst, 0470-58 86 60.
Använd anpassningsschema som stöd vid utprovning. Finns i pärm placerad i
kognitionsrummet ”Blanketter för stöd vid utprovning”. Blanketten lämnas sedan till
tekniker inför installation.
Förskriv artikeln och gör en arbetsorder i Websesam för montering och anpassning vid
val av åtgärd. Ange i arbetsordern att det gäller installation och även om ytterligare stöd
vid inträning önskas.
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•
•

Möjlighet finns att ladda ner en demoversion och testa Handi 5sw eller Handikalendern
via Abilias hemsida.
Tre år efter att licensen har köpts eller förlängts behöver den förnyas för att fria
uppdateringar ska erhållas. Några månader innan licensen behöver förnyas kontaktar
tekniker berörd förskrivare om aktuell användare. Förskrivare gör då bedömning om
licens ska förnyas eller lämnas tillbaka. Aktuell information till tekniker via arbetsorder
i WebSesam.

Modell: Handikalender
Handikalendern är ett tids- och planeringshjälpmedel till iOs och Android.
Applikationerna är avsedda för användare som är i behov av ett avancerat
tidsstöd i en lättanvänd kalender. Programvaran innehåller kalender och till
aktiviteter går det att koppla funktioner som till exempel checklista, anteckningar
och röstanteckning.
Aktiviteterna går att färgkoda och visuellt stöd i form kvartursprincipen kan
väljas för att se hur lång tid det är kvar till en aktivitet eller hur länge en aktivitet
ska pågå. Funktionerna är desamma i iOs och Android med undantag att i
Android går det även att få vibration som larmtyp och en larmvy som täcker hela
skärmen.
Till Handikalendern kan en Webbkalender via My Abilia kopplas. Med
Webbkalendern kan man hantera sin kalender från en dator eller annan Smartphone. Här kan
också stödperson/stödpersoner logga in och lägga in aktiviteter men också se om larmen är
bekräftade eller ej.
OBS! Vid installation behöver användaren sina uppgifter för att kunna ladda ner appar och en
e-postadress för att aktivera Webkalendern. Användaren behöver kunna komma åt sin e-post
(eller den e-post man väljer att koppla webkalendern till) vid installationstillfället.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 33739

Modell: Handi 5 SW
Handi 5 SW är en programvara med Handifunktioner för installation i egen
Android/Smartphone eller surfplatta. Denna modell väljs istället för Handikalendern om
användaren behöver ytterligare funktioner än kalendern (se nedan) och/eller anpassad
startskärm.
I programvaran ingår även en förenklad SMS-funktion med bild- och talstöd. Det finns även
möjlighet att skapa basmeddelande som gör det enkelt att skicka SMS.
Via kris-SMS kan en kartlänk med aktuell position skickas till vald person som får information
var användaren befinner sig.
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Till Handi5 SW kopplas en Webbkalender via My Abilia, som är en webbtjänst för användare
som nyttjar Handi 5 SW. Med Webbkalender kan man hantera sin kalender från en dator och
få bättre överblick. Här kan också en stödperson logga in och lägga in aktiviteter men också se
om larmen är bekräftade eller ej.
Funktioner i Handi 5 SW:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Album - Bildspel med bilder, text och eget inspelat ljud – till exempel en semesterresa.
Anteckningar - Skriva in information med det alfabetiska tangentbordet och sedan få
uppläst.
Bildsamtal - En-fyra bilder läggs upp som en samtalsremsa med valbart ljud med
talsyntes eller inspelat tal.
Checklista - Avbockningsbara listor, till exempel inköpslistor som kan vara
textbaserade eller bildbaserade alternativt en blandning av text och bild.
Formulär - Olika typer av individuella formulär kan skapas. Till exempel
självskattningsfrågor om symtom och dagsform etcetera.
Kalender - Inlagda aktiviteter visas med ett tydligt gränssnitt. Kalenderfunktionen är
anpassningsbar utifrån användarens behov. Flera olika inställningsmöjligheter för larm
vid en aktivitets början och slut. Möjligheten att koppla kvartur till inlagd aktivitet
finns. Aktiviteterna symboliseras med text och/eller bilder samt talstöd och kan
färgkodas.
Kontakter - Kontaktuppgifter som kan läggas in tillsammans med foto.
Krisplan - Skapa åtgärdsplaner för ökad trygghet när oväntade situationer uppstår, till
exempel missar bussen.
Miniräknare - Med inställningsmöjligheter.
Prisräknaren - Avsedd att ge visuellt stöd vid användarens inköp.
Användaren skriver in priset på de varor som handlas och summan
visas. Man får sedan visuellt förslag på lämpliga valörer. Eventuella
pengar användaren får tillbaka visas också visuellt i valörer och siffror.
Röstanteckningar - Enkel diktafon.

Vår rekommendation är att börja med högst tre funktioner.
OBS! Användaren behöver kunna komma åt sin e-post (eller den e-post man
väljer att koppla webkalendern till) vid installationstillfället.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 33080

Programvara förenklad kalenderfunktion med hårdvara
•

Före förskrivning skall utprovning ske. Vid behov av konsulentstöd läggs arbetsorder i
Websesam. Kognitionsrummet där alla program finns bokas via kundtjänst
0470-58 86 60.
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•
•
•

Använd anpassningsschema som stöd vid utprovning. Finns i pärmen ”Blanketter för
stöd vid utprovning”. Blanketten lämnas sedan till tekniker inför installation.
Förskriv artikeln och gör en arbetsorder i WebSesam för montering och anpassning.
Ange i arbetsordern om ytterligare stöd vid inträning önskas.
Vår rekommendation är att starta med max tre funktioner för att därefter, vid behov
lägga till fler.

Modell: Handi One G2
Handi One G2 är en handdator (ingen telefonfunktion) med
programvaran
Handi 5 SW. Läs ovan om dess funktioner.
Vid leverans medföljer skyddsfodral.
Om tidigare modell Handi One (utgått hos leverantör) finns på
hjälpmedelscentralens lager levereras denna. Det som skiljer de båda
modellerna åt är hårdvaran.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 36898

Modell: Handi One (äldre sortiment)
Modellen har utgått hos leverantör.
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 35337

13

Hjälpmedel för minnesstöd 222716
Doseringsask/medicinpåminnare
Modell: Careousel Advance
Careousel Advance är en automatisk medicindoserare som påminner
via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta sin
medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tillfälle samtidigt som
övrig medicin inte är tillgänglig. Medicinen tas genom att Careousel
vänds upp och ned och medicinen hälls ut i handen. Vändningen gör
att larmet tystnar. Medicinen doseras i en kassett med 28 fack.
Transparant plastlock kan förskrivas som tillbehör. Skifte av lock
görs i samband med beställd teknikeraktivitet för
larmprogrammering.
Slår automatisk över till sommar- och vintertid.
Leverantör: Posifon, www.posifon.se
WebSesam artikelnummer: 32555
Tillbehör: Medicinkassett med lock artikelnummer 32748
Transparant lock artikelnummer. 37972

Påminnelsestöd
Modell: C.STATUS
C-status är ett påminnelsestöd för användare som har behov av ökad
trygghet i hemmet som behöver stöd att komma ihåg saker som annars
orsakar stark oro. Låste jag dörren? Drog jag ur strykjärnet? Är fönstret
stängt?
Sensorer monteras på dörr och/eller fönster samt en valbar elprodukt. Varje
sensor skickar aktuell status till panelen där all kommunikation sker trådlöst.
I grundpaketet ingår:
•
•
•
•
•

Panel som presenterar med text och/eller bild vad som är på och av, öppet eller stängt.
Nyckelbricka som visar status när du lämnade bostaden.
Sladdsensor kopplas till valbar elprodukt.
Dörr- eller fönstersensor som visar om dörr eller fönster är öppen eller stängd.
Låsswitch om dörren är låst eller upplåst.

Är valbar elprodukt spis krävs bostadsanpassningsbidrag för ansökan om
spisvakt.
Om andra funktioner önskas eller dubblering av någon av ovanstående
funktioner behövs, hanteras som enskilt ärende.
Leverantör: Sensagon, www.sensagon.se Sesam artikelnummer: 3382
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Miljöstyrsystem 241303
IR-system fjärrkontroll
Modell: Fjärrkontroll Gewa Maxi
En stor och tydlig fjärrkontroll med 16 nedsänkta fält som kräver liten
tryckkraft. Används främst som fjärrkontroll till TV, men fungerar även till
andra apparater som styrs med IR-signaler. Bekräftelse i form av ljud, ljus
och vibration ger återkoppling på ett knapptryck. Fälten kan märkas upp
med bilder eller text. Individuellt anpassade överlägg gör tekniker på
Hjälpmedelscentralen, som också gör installationen efter bedömning av
förskrivare.
OBS! Flera digitalboxar använder idag annan teknik än IR, vilket lättast testas genom att gå till
ett annat rum och byta kanal. Fungerar detta så är det inte IR. I vissa fall kan vi kringgå detta
och ändå kunna programmera fjärrkontrollen. Om du vid behovsbedömningen märker att
TV:n inte styrs av IR uppger du vilken TV-modell det är i arbetsordern till tekniker.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 36647
Modell: Andromeda Socket, reläbox
Anslut den lampa, elvisp etcetera. som du önskar styra till reläboxen Andromeda
socket. Med kontakter eller någon slags fjärrkontroll/omgivningskontroll kan du
sedan tända/släcka lampor och sätta på/av olika apparater.
Det finns två sätt att programmera Andromeda på:
•

•

Strömmen växlar mellan på och av. Till exempel tända en lampa genom
att trycka på omgivningskontrollen/manöverkontakten och släcka genom
tryck på samma kontakt.
Strömmen är på så länge som manöverkontakten eller knappen på omgivningskontroll
är nedtryckt.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se
WebSesam artikelnummer: 35382

Omgivningskontroll med olika antal knappar
En sändare kan användas för att öppna entrédörrar, passage- och garagedörrar, för hissar,
lägenhetsdörr, låsöppning, porttelefon, belysning, telefon, radio och TV, larm etcetera.
Omgivningskontroller finns med allt från en knapp till 18.
Att tänka på inför en förskrivning:
•
•

hur många knappar behövs
hur många nivåer
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•
•

ska omgivningskontrollen tydliggöras med bilder/symboler för de olika knapparna
behövs skanning

Kontakta hjälpmedelskonsulent för val av omgivningskontroll.

Utlåningsväskor
Utlåningsväskorna är tänkta för visningar och studiebesök samt i de fall det inte går att
personen kommer till hjälpmedelscentralen. Lånet kan maximalt vara en vecka då det är fasta
transportdagar till andra orter inom länet om du inte kan hämta själv. Väskorna skall vara
tillbaka på hjälpmedelscentralen senast 16.00 dag sju. Väskorna hämtas och lämnas i
kundtjänst. Vid lån av väska ett och tre tar man med sig hela väskan, oavsett hur många
hjälpmedel man behöver vid utprovningstillfället.
Väskorna bokas i Cosmic var för sig eller via Kundtjänst 0470 -58 86 60.
Tekniker inventerar och går igenom väska ett och tre regelbundet. Saknas eller om något är
trasigt meddela gärna tekniker inom kognition eller kundtjänst.
Hygienaspekter
Tyngdvästarna får inte lämnas kvar hemma hos patient.
Vid visning/utprovning rengör både förskrivare och användare händerna före- och efter
besöket med handsprit. Handsprit finns i väskan.

Väska ett innehåller:
Careousel Advance komplett samt genomsynligt plastlock
Handi One
Larma 10
Malem klocka mellan
MEMODay
MEMOmessenger
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My Time
Pia-kalender
Time timer
Memo Timer (f.d. Timstock) 20- och 60 minuter
Timstock (äldre sortiment) 20- och 60 minuter
Stor och enkel fjärrkontroll

Väska tre ”Planeringstavlor” innehåller:
Symbolix, veckoöversikt
Symbolix, endagsöversikt
StorAlma
MEMODayplanner 24 timmarsvisning
Magnetremsa 12-timmarsvisning

Väska fyra ”Tyngdvästar” innehåller:
Kedjeväst 128/140, junior
Kedjeväst Medium, vuxen
Kedjeväst Large, vuxen
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