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Datorer
Dator bärbar
Bärbar dator, från ca 13” till ca 15”. Ange om stor eller
liten dator önskas. Operativsystem windows 10,
program word och acrobat reader, webbläsare google
chrome. Team viewer installerad för att kunna få hjälp
på distans.
Leverantör Dustin AB https://www.dustin.se
600 kr årlig egenavgift för vuxna, ingen egenavgift för
barn t o m det år de fyller 19 år.
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
19589

Bärbar dator lätt
Tunn och lätt bärbar dator på 14 tum. Operativsystem
windows 10, program word och acrobat reader,
webbläsare google chrome. Team viewer installerad för
att kunna få hjälp på distans.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
600 kr årlig egenavgift för vuxna, ingen egenavgift för
barn t o m det år de fyller 19 år.
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
40157
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Tillbehör datorer

32933
Trådlös mus med
trackball för högerhänta

15928
Datorväska Targus
Prospect Topload

21805
Ryggsäck för bärbar PC

26851
Datorväska
Targus notepac
polyester

28392
Trådlös lasermus
anpassad till
högerhänta

33397
Trådlös optisk mus
anpassad till
högerhänta

22307
Kabelansluten mus för
höger/ vänsterhänta

40697
Kabelansluten
mus anpassad för
höger- och
vänsterhänta.
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Displayer
Bildskärm 24" HDMI
24 tums bildskärm. Höjden kan justeras för att matcha
ögonhöjd. Skärmen går även att svänga, vrida, luta och
ändra från liggande till stående.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
40156
40204

Bildskärm 24" HDMI
(Reservdel) HDMI-kabel
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Monitorarm
Space Anyway
2-ledad monitorarm. Höj-, sänk- och vikbar. Klarar vikter
på 6-16 kg. Bordklämföste med fästgap 15-35 mm.
Leverantör Insyn Scandinavia AB www.insyn.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped

Art nr
34340
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Skrivare
Skrivare Färg Laser
Laserskrivare. Skriver ut i färg i A4-format. Ansluts till
dator, med operativsystem windows eller mac, via USBkabel.
Leverantör Dustin AB https://www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
40115
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Scanner
CanoScan LiDE220
Skanner för skanning i färg i A4-format. Ansluts till
dator, med operativsystem windows eller mac, via USBkabel.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
42901
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Tangentbord
Tangentbordsöverlägg mini/TY med
tangentbord
En tunn metallplatta med utstansade hål ligger över
tangenterna. Man kan lägga hela handen på
tangentbordet utan att tangenter trycks ned ofrivilligt.
Avståndet mellan tangenter och raster går att förändra
med distanser.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd

280 mm
140 mm
30 mm

Art nr
17825

Ergo tight
Litet, lågt tangentbord. Finns även som tangentbord
utan sifferdel eller som endast sifferdel.
Leverantör Ergohuset Ermi AB
www.ergonomi.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd framkant
Höjd bakkant
Bredd sifferdel

300 mm
120 mm
10 mm
18 mm
80 mm

Art nr
40675
40676
44167

Tangentbordspaket inkl sifferdel
Tangentbord utan sifferdel
Endast sifferdel
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Wireless touch keyboard
Tangentbord med pekplatta för musstyrning, 10 meters
trådlös aktionsradie. Stödjer google chrome OS,
windows, android. Drivs av två AA-batterier.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd

354,3 mm
139,9 mm
23,5 mm

Art nr
40677

Visionboard 2
Tangentbord med stora tydliga knappar som gör det
enklare att skriva på dator.Tangentstorlek 2,5 x 2,5 cm.
Ansluts till dator, med operativsystem windows eller
mac, via USB-kabel.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd

480 mm
180 mm
45 mm

Art nr
39906
45019
45020
45021

Tangentbord
Vätskeskydd tangentbord
Numeriskt tangentbord
Vätskeskydd numeriskt tangentbord
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Clevy färger
Tangentbord med stora tangenter och tydliga tecken.
Bra för brukare som vill slippa tangenter som sällan
används. Finns i två versioner, med USB samt
Bluetooth.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
39601
46368
39600

Tangentbord USB
Tangentbord Bluetooth
Tillbehör: Raster/Överlägg

XLPrint NERO
Kompakt tangentbord med stora tydliga tecken och
bokstäver. Ansluts till dator, med operativsystem
windows, via USB-kabel. USB-LED belysning som
lyser upp tangenterna medföljer.
Leverantör Insyn AB www.insyn.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
45460
45461
45462
45463

Vita tecken på svarta tangenter
Svarta tecken på gula tangenter
Svarta tecken på vita tangenter
Gula tecken på svarta tangenter
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Tangentbord VIG keys
Tangentbord med tydliga tecken.
Leverantör Polar Print försäljning AB www.polarprint.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
40473
40680

Svarta tecken på gula tangenter
Gula tecken på svarta tangenter

Tangentbordsöverlägg i metall med
tangentbord
Tangentbord G&T med överlägg i metall är speciellt
framtaget för användare som av misstag ofta trycker ner
flera tangenter samtidigt. Överlägget är fastskruvat och
gör att användaren kan vila handen mot tangentbordet
utan att trycka ner några tangenter av misstag.Ansluts
till PC eller Mac via USB.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
45006
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Tangentbord med överlägg och vätskeskydd
Tangentbordet med plastfolie som extra skydd har ett
fastskruvat överlägg i metall och är speciellt anpassat
för användare som på grund av motoriska svårigheter
eller ergonomiska skäl behöver ett tangentbord som
man kan vila handen mot och ”söka” fram rätt
tangent.En plastfolie skyddar tangenterna mot vätska
och salivstänk. Ansluts till PC eller Mac via USB.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
47247

Tangentbord standard Microsoft wired
keyboard 600
Ansluts till dator, med operativsystem windows eller
mac, via USB-kabel. Tysta tangenter. Även kompatibel
med Xbox 360.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd

456 mm
160 mm
43 mm

Art nr
40696
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Tangentbord windows/android/mac/ios/chrome
Ansluts till Android (telefon och surfplatta), iOS (iPhone
och iPad) eller till dator (med operativsystem windows
eller mac) via bluetooth. Vridbart reglage för att växla
mellan tre anslutna enheter. Lång batteritid, AAAbatterier.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

299 mm
195mm
20 mm
1 kg

Art nr
43014

Minitangentbord till iPad
Minitangentbord för iPad med trådlös Bluetoothanslutning och särskilda tangenter för hemknappen,
ljus- och volymreglage, mediaspelaren och på/avstängning av skärmen på din iPad och iPhone.
Tangentbordets tecken är stora och tydliga. Drivs av 2
st AAA-batterier
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

480 mm
180 mm
45 mm
315 gram

Art nr
38024
40402

Svarta tecken på vita tangenter
Vita tecken på svarta tangenter
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Tangentbordsdekaler gul bakgrund och svart
text
Klistermärken för tangentbord som ger stora och tydliga
bokstäver och tecken.
Leverantör Iris hjälpmedel AB www.irishjalpmedel.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
20591

Tangentbordsdekaler även funktionstangenter
Set med tangentbordsdekaler med svart respektive vit
bakgrund.
Leverantör Polar Print försäljning AB www.polarprint.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
25381

13

Möss
Rollermouse pro3 svart
Anpassad för höger- och vänsterhänta. Ansluts till dator,
med operativsystem windows eller mac, via USB-kabel.
Förflytta mupekaren med rullstav, kopiera/klistra in med
ett enda knapptryck. Mått: 48,8 cm x 9,9 cm x 2,9 cm.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
44552

Contour Rollermouse Red Wireless
Anpassad för höger- och vänsterhänta. Ansluts trådlöst
till dator med operativsystem windows eller mac.
Förflytta mupekaren med rullstav, kopiera/klistra in med
ett enda knapptryck. Mått: 41 cm x 10 xm x 2,3 cm.
Leverantör Atea Sverige www.atea.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
46291

Mousetrapper advance
Styrmattan manövreras med fingrarna och muspekaren
förflyttas utan att du behöver lyfta händerna. Anpassad
för höger- och vänsterhänta. Ansluts till dator, med
operativsystem windows eller mac, via USB-kabel.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
44553
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Mousetrapper Prime Bluetooth
Trådlöst ergonomiskt musalternativ. Styrmatta med
klickfunktion och scrollfunktion. Återuppladdningsbart
batteri. Ansluts till dator, med operativsystem windows
eller mac, via trådlös usb.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
44554

Touchpad
Extern peklpatta som med USB kopplas in i
windowsbaserad dator eller MAC. Vänster- och
högerklick. Passar brukare i behov av styrhjälpmedel
som passar bra i handen.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
45392

Trackball KidTrac
Knappar för vänsterklick, högerklick samt
drag/hållfunktion. Mekanisk, långsam kula. Ansluts till
dator, med operativsystem windows eller mac, via USBkabel.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
27060
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n-Abler Trackball
Speciellt anpassad för användare med med begränsad
handkontroll, motoriska svårigheter i handled-, handoch fingrar, nedsatt hand-ögonkoordination och
ofrivilliga muskelspasmer.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
41486
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Huvudmöss
Headmouse Nano
Huvudmus som kan användas för att styra androida
surfplattor samt dator, med operativsystem windows
eller mac. Muspekaren styrs med reflexpunkt i pannan.
Installeras direkt vid anslutning till datorns- eller
surfplattans USB-ingång.
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
41621

Huvudmus Tracker pro
Huvudmus som kan användas för att styra dator med
operativsystem windows eller mac. Muspekaren styrs
med reflexpunkt i pannan. Installeras direkt vid
anslutning till datorns USB-ingång.
Leverantör Abilia AB www.abilia.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
24459
24492

Huvudmus Tracker Pro
Reflexbrickor huvudmus
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Quha zono 2 SE
En trådlös gyromus med många monteringsalternativ.
Den är kalibrerad vid leverans för att fästas på
glasögonen , men du kan enkelt kalibrera om den för att
kunna styras med foten, armen eller annan kroppsdel
där det finns en fungerade rörlighet som kan
kontrolleras. Den har en aktiv batteritid på 60 timmar
och med fördefinierade rörelsemönster går det att
pausa, scrolla och centrera.
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
36977
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Inmatningstillbehör
Lightning to USB Camera adapter
Adapter som fungerar till dem flesta möss, joysticks och
tangentbord med USB. Gör det möjligt att använda mus
eller joystick till iPhone och iPad med iOS13 eller
senare. Förskrivs tillsammans med mus, joystick eller
tangentbord.
Leverantör Dustin AB www.dustin.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
45129
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Joysticks
n-Abler pro joystick
Speciellt utformad för att tillgodose behoven hos
datoranvändare med begränsad hand- och
fingerkontroll, motoriska svårigheter, begränsad handöga koordination, ofrivilliga muskelspasmer samt
skakningar i hand och handled.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
41487

Optima Joystick USB
Passar personer med liten kraft och räckvidd men viss
precision i sina handrörelser. Kompakt och har en låg
profil för att ge bra handledsstöd. Ansluts till dator med
USB.
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
40087

20

SimplyWorks Joystick Trådlös
SimplyWorks Joystick passar personer med liten kraft
och räckvidd. Den är trådlös, exakt och lättgående med
färgmärkta knappar för vänster, höger och låsklick.
Tillsammans med SimplyWorks receive kan den
användas för att styra dator (6 olika sändare kan
anslutas samtidigt till en mottagare).
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
36813
36814

SimplyWorks Joystick Trådlös (sändare)
SimplyWorks receive (mottagare)

Joystick hand c
Markören rör sig i 4 eller 8 riktningar, hastighet på
markören går att ställa in. Den är tänkt att hållas inne i
handen men fungerar att användas liggande på bord
eller rullstolsbricka. Styrs med liten kula eller liten platta.
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
36975
37250

Joystick hand C (med kula)
Joystick hand A (med platta)

Joystickmus point-it usb
Utgått leverantör
Joystick med vänsterklick på toppknapp samt vänster-,
höger och dubbelklick på färgade knappar.
Pekarhastighet justerbar i fyra lägen. Styrs med pinne
eller kula.
Leverantör Abilia AB www.abilia.com/sv/
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
24519
27835

Med pinne
Med kula
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Program med autoklick
Dwell clicker 2
Kontrollera valfri mus med autoklick. Dwell Clicker 2 är
ett Windowsprogram som gör det möjligt att använda en
mus utan att trycka på musknapparna. Med autoklick
aktiveras ett valt klick när muspekaren hålls stilla under
en förinställd tid.
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
38380

Dragger 2, Programvara, PC Win
Kontrollera valfri mus med autoklick. Dragger 2 är ett
Windowsprogram som gör det möjligt att använda en
mus utan att trycka på musknapparna. Med autoklick
aktiveras ett valt klick när muspekaren hålls stilla under
en förinställd tid.
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
17952
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Alternativa möss- och tangentbord
Integra mouse
Speciellt utformad för att tillgodose behoven hos
datoranvändare med begränsad hand- och
fingerkontroll, motoriska svårigheter, begränsad handöga koordination, ofrivilliga muskelspasmer samt
skakningar i hand och handled.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
24749
24750

Integramouse
Monteringsarm Magic arm till Integramouse

Lipstick
Ett alternativt styrsätt som ersätter datormus och
manövreras med munnen, musklick aktiveras genom att
användaren öppnar över- eller underläppen. Ansluts till
dator, med operativsystem windows eller mac, via USBkabel. Är kompatibel med lipstick monteringsarm.
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
36982
37018

Lipstick
Lipstick monteringsarm
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Strömbrytare
Origin sug/blås-kontakt
Sug/blås-funktion för att klicka manuellt på dator.
Manöverkontakten består av headset med munstycke
och tryckavkännare för två funktioner. Levereras med
två anslutningskablar med 3,5 mm propp.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
33955
34138

Origin sug/blås-kontakt
(Reservdel) Filter till sug- o blåskontakt

Sug- och blåskontakt SB-2 med hållare
Sug- och blåskontakt med 2 funktioner. Komplett med
hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.
Storlek 105 x 60 x 23 mm
Vikt 50 gr
Manöverkraft 200 gr
Leverantör: Abilia AB www.abilia.se/
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
14104
17945
30292
42840

Sug- och blåskontakt SB-2 med hållare
(Reservdel) Hållare och slang
(Reservdel) 5st extra munstycken
(Reservdel) Plastslang
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SimplyWorks Switch
Trådlös manöverkontakt för musklick eller
tangentbordsfunktion på dator. Låg profil och kräver
liten tryckkraft. Behöver kopplas ihop med SimplyWorks
receive (6 olika sändare kan anslutas samtidigt till en
mottagare).
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
36810
36811
36812
36814

SimplyWorks Switch 75 mm, röd (sändare)
SimplyWorks Switch 75 mm, gul (sändare)
SimplyWorks Switch 125 mm, blå (sändare)
SimplyWorks receive (mottagare)

Specs Switch
4 utbytbara lock i olika färger.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek

Ø 6 cm

Art nr
18979
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Omk micro light
Passar för personer med muskelsvaghet och liten
rörelseförmåga.
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek
Tryckkraft

4,5x1,3x2 cm
10 gram

Art nr
14881

Snap
Genomskinligt lock.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek

Finns i Ø 6 cm och Ø 12 cm

Art nr
15764
19362

Ø 12 cm
Ø 6 cm

Kontakt Ping-Pong
Passar för personer med muskelsvaghet och liten
rörelseförmåga
Leverantör Knop Rehatek AB www.knop.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek

Art nr
23924
23540
35809

Finns monterad på arm som är
antingen 52 cm eller 30 cm

48cm arm, sladd, kontakt och klämma
30cm arm, sladd, kontakt och klämma
3m sladd och kontakt (ej arm)
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Manöverkontakt Pikobutton
Kan variera vilka färger som finns på lager. Lättryckt
manöverkontakt.
Leverantör Abilia AB www.abilia.com/sv/
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek
Tryckkraft
Kabel

Finns i Ø 50mm och Ø 30 mm
Ø 50mm = 125g. Ø 30mm = 75g
1.5m med 3,5mm vinklad telepropp

Art nr
30434
23826
30433
23828
32587
35719

Pikobutton 50mm Svart
Pikobutton 30mm Blå
Pikobutton 30mm Silver
Pikobutton 30mm Guld
PikoButton 30mm black
PikoButton 30mm vattentät black

Jelly Bean med Twist
Manöverkontakt med en funktion. 4 utbytbara lock i
olika färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan.
Klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga
skruvhål.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek

Ø 6 cm

Art nr
33162
33588
33589
33590
33591

Jelly Bean med Twist (med fyra lock)
(Reservdel) 6 cm Twist top, röd
(Reservdel) 6 cm Twist top, gul
(Reservdel) 6 cm Twist top, blå
(Reservdel) 6 cm Twist top, grön
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Big Red med Twist
4 utbytbara lock i olika färger.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek

Ø 12 cm

Art nr
33163
33584
33585
33586
33587

Big Red med Twist (med fyra lock)
(Reservdel) 12 cm Twist top, röd
(Reservdel) 12 cm Twist top, gul
(Reservdel) 12 cm Twist top, blå
(Reservdel) 12 cm Twist top, grön

Fingerkontakt
Liten lättryckt kontakt som fästes med kardborreband
runt fingret
Leverantör Picomed AB www.picomed.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Tryckkraft

75 gram

Art nr
45623
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Kontaktlådor
MultiSwitch 2 USB kontaktlåda
Anslut upp till 6 kontakter (3,5mm). Skapa dina egna
kombinationer av musklick, tangenttryck eller
programfunktioner (t ex Skriv ut eller Spara). Kan
även styra musen och har fyra inbyggda
hastighetslägen för muspekaren.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
42576

Stativoch monteringsarmar
Universal-arm Låsvred utan monteringsplatta
Lätt att hantera med en gemensam låsning för de tre
justerbara lederna. Fäste för kontakter och
samtalsapparater måste beställas separat.
Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Storlek
Vikt

50 cm i upprätt läge
Kan belastas upp till 2 kg

Art nr
38040
43981

Universal-arm utan monteringsplatta
Universalsats för manöverkontakter
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Bilder, bokstavssatser och symbolsatser/tavlor
Widgit online
Arbeta i webbläsaren med operativsystem windows,
mac eller chromebook. Skapa och dela
symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad
och mycket mer. Med användaruppgifter till widgit online
får man även full tillgång till appen widgit writer (appen
bekostas själv, 10 kr) där man kan skriva med
symbolstöd i iPad.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
39871
41253

1 användare 1 års abonnemang
1 anv - förlängning 3 år (ange e-post till
kontot som ska förlängas
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Programvara för ordbehandling
Symwriter 2
Skriv med symbolstöd samt svensk -och engelsk
talsyntes. Finns även rättstavning med symbolstöd och
ljudning av bokstavsljud. Kompatibel med
windowsbaserad dator.
Leverantör Symbolbruket/Hargdata AB
www.symbolbruket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
39792
39793
39795

Symwriter tilläggsinstallation till grundlicens
Program Communicate Symwriter
Två datorer för samma brukare

Skippy
Skippy lämnar förslag på ord som skall skrivas genom
att jämföra föregående ord och den första bokstaven på
det nya ordet. Skippy lär sig nya ord och
ordkombinationer och anpassar sig till brukarens
vokabulär så att skrivhasigheten ökas alltmer.
Kompatibel med windowsbaserad dator.
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
23334
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Keyvit
KeyVit är ett bildskärmtangentbord som helt kan ersätta
ordinarie tangentbord. KeyVit kan användas med mus,
rullboll, pekplatta, pekskärm, huvudmus, joystick eller
manöverkontakter. Väl kompatibel med programmet
Skippy ifall ordprediktion önskas.
Leverantör Rehabcenter AB www.rehabcenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
43029

Rättstavningsprogram StavaRex för PC
Stava rex för PC är ett program som rättar stavfel och
grammatikfel i svensk text. Stava rex kan användas
som tillägg till Microsoft Office (exempelvis Word).
Stava Rex kan även användas som separat program
tillsammans med Open Office (gratis alternativ till
Microsoft Office).
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
27648
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Rättstavningsprogram Stava Rex för MAC
Stava rex för Mac är ett program som rättar stavfel och
grammatikfel i svensk text. Stava rex kan användas
som separat program tillsammans med Microsoft Word.
Stava Rex kan även användas via operativsystemets
inbyggda stavningskontroll i exempelvis pages, safari
och textredigeraren.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsvekret.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
33320

Rättstavningsprogram Spell right för PC
Spell right för PC är ett program som rättar stavfel och
grammatikfel i engelsk text. Spell right kan användas
som tillägg till Microsoft Office (exempelvis Word).
Stava Rex kan även användas som separat program
tillsammans med Open Office (gratis alternativ till
Microsoft Office).
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped

Art nr
42776
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Rättstavningsprogram Spell right för MAC
Spell right för Mac är ett program som rättar stavfel och
grammatikfel i engelsk text. Spell right kan användas
som separat program tillsammans med Microsoft Word.
Spell right kan även användas via operativsystemets
inbyggda stavningskontroll i exempelvis pages, safari
och textredigeraren.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped

Art nr
43236

Saida
Saida är ett ordprediktionsprogram till windows som gör
att användaren kan skriva fortare. Saida föreslår ord
medan de skrivs. Med en enkel knapptryckning infogas
önskat ord från en förslagsruta som presenterar upp till
nio ord samtidigt. Saida kan ge rätt förslag även vid
grava stavfel som t.ex. jenvegstachon (järnvägsstation).
Leverantör Iris Hjälpmedel AB www.irishjalpmedel.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
23261
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Gustavas ordböcker med tal
Gustavas ordböcker innehåller svensk - och engelsk
ordbok. Det är möjligt att slå upp ord, både svenska och
engelska, även om man har skrivit in ordet felstavat.
Programmet ger förslag på rimliga ord med rätt stavning
och läser upp orden med talsyntes. Kompatibel med
Windows och Mac.
Leverantör Svensk talteknologi
www.svensktalteknologi.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped, specialpedagog
verksam på habiliteringen
Art nr
31001

Microsoft 365
Tala in text i Word och Outlook.
Leverantör Atea www.atea.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped

Art nr
45114
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Speciella programvaror för presentation
Talsyntes Claro Read Plus för PC
Talsyntesprogram med integrerad OCR-funktion. Talar
när bokstäver eller ord skrivs, kan ljuda. Talar flera
språk.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
30457

ClaroRead plus MAC
Talsyntes som läser upp text i Microsoft Word,
webbläsaren safari och andra program (tex
epostprogram, adobe reader, förhandsvisning).
Programmet stödjer ljudning, stavningskontroll och
OCR vilket gör att låsta dokument kan göras om till
lyssningsbara texter. Kan läsa text på 60 språk.
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
36644
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Skärmläsningsprogram TorTalk med talsyntes
och OCR 20 språk 3-lic
Talsyntesprogram som kan läsa upp all text som finns
på skärmen med högkvalitativ talsyntes. 60
talsyntesröster på 20 språk ingår. Passar personer som
vill ha ett enkelt talsyntesprogram med dem viktigaste
funktionerna.
Leverantör TorTalk AB www.tortalk.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
42414
42415

Skärmläsningsprogram TorTalk PC
Skärmläsningsprogram TorTalk Mac

KNFB Reader app
Med KNFB Reader Enterprise är det möjligt att fota
tryckt text och omvandla det till tal med talsyntes.
Kompatibel med både iOS- och Androida enheter. Kan
aktiveras i upp till två enheter.
Leverantör Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
300 kr i engångsavgift
Art nr
39549
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Underarmsstöd
Underarmsstöd Emil barn
Avlastande för nacke/skuldra, ställer in handleden i bra
arbetsläge, handledsstabiliserande/bålstabiliserande.
Hakas på bordet, kan justeras i djupled.
Leverantör EB Rehab Konsult www.emil.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Bredd
Djup mot
tangentbord
Djup/urtag
Art nr
25207
20321

700 mm
130 mm
180 mm

Mjukstoppad
Trä

Underarmsstöd Emil barn spec.
Avlastande för nacke/skuldra, ställer in handleden i bra
arbetsläge, handledsstabiliserande/bålstabiliserande.
Hakas på bordet, kan justeras i djupled. Speciellt bra
när styrdon (t.ex. mousetrapper) placeras mellan
underarmsstödet och tangentbordet.
Leverantör EB Rehab Konsult www.emil.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Bredd
Djup mot
tangentbord
Djup/urtag

700 mm
65 mm
180 mm

Art nr
22983
25620

Mjukstoppad
trä
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Underarmsstöd Emil vuxen
Avlastande för nacke/skuldra, ställer in handleden i bra
arbetsläge, handledsstabiliserande/bålstabiliserande.
Hakas på bordet, kan justeras i djupled.
Leverantör EB Rehab Konsult www.emil.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Bredd
Djup mot
tangentbord
Djup/urtag

700 mm
130 mm
200 mm

Art nr
20319
23203

trä
mjukstoppad

Underarmsstöd Emil vuxen spec.
Avlastande för nacke/skuldra, ställer in handleden i bra
arbetsläge, handledsstabiliserande/bålstabiliserande.
Hakas på bordet, kan justeras i djupled. Speciellt bra
när styrdon (t.ex. mousetrapper) placeras mellan
underarmsstödet och tangentbordet.
Leverantör EB Rehab Konsult www.emil.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Bredd
Djup mot
tangentbord
Djup/urtag
Art nr
27180
20320

700 mm
65 mm
200 mm

trä
mjukstoppad
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Underarmsstöd Ergo rest standard
Rörligt, skålformat underarmsstöd som ger avlastning
för hela underarmen. Höj- och sänkbar. Skruvas fast i
bordet med medföljande bordsfäste.
Leverantör Ergohuset ERMI AB www.ergonomi.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Höj- och sänkbar
Svängradie
Bordsfäste

5-74 mm över skrivbordet
260 mm
15-43 mm

Art nr
37211
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Bokstöd och bokhållare
Bokstöd av trä
Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant
underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en
kantlist i nederkant. Höjd 27 cm.
Leverantör Swereco www.swereco.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped,
sjukgymnast/fysioterapeut, distriktssköterska
Art nr
13046
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Manuskripthållare
Koncepthållare
För ergonomiskt riktig placering av manuset mellan
bildskärm och tangentbord. Detta minskar upprepade
och olämpliga vridningar av nacke och skuldror.
Levereras med svart magnetlinjal.
Leverantör Canon Business Center AB
www.canonbusinesscenter.se
Förskrivare arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
Längd
Bredd

375 mm
265 mm

Art nr
13862
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Utrustning för att spela in och återge ljud
Daisyspelare Victor stratus 4 H
Kan spela Daisyböcker och ljudfiler från CD-skivor, SDkort och USB-minne.
Leverantör Polar Print försäljning AB
www.polarprint.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Årlig egenavgift vuxna från och med det år de fyller 20
år – 100 kr.
Art nr
40033
42111

Daisyspelare Victor stratus 4 H
(Reservdel) överlägg

Daisyspelare Victor reader Stream 2
Daisyspelare för SD-minneskort.
Leverantör Polar Print försäljning AB
www.polarprint.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Årlig egenavgift vuxna från och med det år de fyller 20
år – 100 kr.
Art nr
42692
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Daisyspelare Milestone 312
Daisyspelare med mp3-spelarefickminne, talande
klocka och timer.
Leverantör Iris Hjälpmedel AB www.irishjalpmedel.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Årlig egenavgift vuxna från och med det år de fyller 20
år – 100 kr.
Art nr
30338
37073
42110

Daisyspelare Milestone 312
(Reservdel) nätanslutning
(Reservdel) USB-kabel

Fickminne Milestone 212plus
Fickminne med Daisyspelarfunktion.
Leverantör Iris Hjälpmedel AB www.irishjalpmedel.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Årlig egenavgift vuxna från och med det år de fyller 20
år – 100 kr.
Art nr
34660
42110

Spelare för minneskort Milestone 212
(Reservdel) USB-kabel
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Fickminne Milestone 112 Color
Fickminne med färgade och tydliga knappar. 2GB
internminne.
Leverantör Iris hjälpmedel AB www.irishjalpmedel.se
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
34274
37073
42110

Fickminne Milestone 112 Color
(Reservdel) nätanslutning
(Reservdel) USB-kabel

Echo smartpen
Echo SmartPen låter användaren skriva anteckningar
och samtidigt spela in det som sägs på
mötet/föreläsningen
Leverantör Individual Computer Applications Göteborg
AB www.icap.nu
Förskrivare arbetsterapeut, logoped
Art nr
42627
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