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Polar Print är ett väletablerat företag
på den svenska hjälpmedelsmarkna
den. Vi är specialister på hjälpmedel
för synskadade men har vidgat vårt
sortiment till att även omfatta hjälp
medel för andra läshandikappade.
Vårt mål är att vara expert på att få
hela system att fungera så att syn
skadade och läshandikappade kan
kompensera sitt handikapp så långt
det tekniskt är möjligt. Minst lika
viktigt är att få hela system att fungera
smidigt och passa för de uppgifter de
ska lösa. Bra användarutbildning är

viktig för ett optimalt resultat och vi är
stolta över den utbildning vi erbjuder.
Polar Print har hög kompetens när
det gäller Daisy, standarden för tal
böcker. Det gäller såväl Daisy-spelare
som produktion av Daisy-böcker och
utrustning för detta.
På våra kontor över hela landet har
vi demorum där de flesta hjälpme
del finns och där man kan prova den
senaste utrustningen under sakkun
nig handledning. Kontakta närmaste
kontor och boka tid för visning och
utprovning.
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Polar Print Holding AB är norra
Europas största företag i sin bransch,
hjälpmedel för synskadade. Idag finns
dotterbolag i Norge, Sverige och
Finland. Bolagen har totalt cirka 30
anställda i de tre länderna.
Vårt mål är att sälja tjänster och pro
dukter som ökar synskadades tillgäng
lighet till information i hemmet, skolan,
på arbetsplatsen och i det offentliga
rummet. Vi vill ligga i framkant när det
gäller nya produkter och tjänster och

med vårt uppträdande hoppas vi vara
våra kunders naturliga val.
Vi strävar efter långsiktiga relation
er med de viktigaste leverantörerna i
världen och anpassar produkterna för
de nordiska marknaderna.
Vi arbetar efter grundläggande
etiska riktlinjer. För oss betyder det att
behandla såväl kunder och leverantör
er som anställda med respekt och
omsorg samt att vi medverkar till en
god miljö.
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BRA ATT VETA
Katalogen innehåller Polar Prints viktigaste hjälpmedel. Kontakta oss om ni inte hittar det hjälpmedel ni söker. Vi kan i
regel leverera det ändå.
Polar Print levererar hela system med dator och kringutrustning, hjälpmedel, installation och utbildning. Datorer, bild
skärmar, skrivare och standardprogram presenteras inte i katalogen. Kontakta oss för information om dessa produkter.
Priserna gäller vid katalogens tryckning men kan komma att ändras under året. Vi reserverar oss också för eventuella
tryckfel. Aktuellt pris finns på vår hemsida, www.polarprint.se.
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• frakt

Utrustningen skickas normalt med
företagspaket när Polar Print inte ska
installera den. Fraktkostnad tillkommer.

• installation

Polar Print installerar gärna er utrust
ning till rimlig kostnad.

• offerter

Polar Print offererar enstaka produkter,
kompletta system eller hela arbets
platser. Kontakta något av våra
kontor för förfrågan.

• 3 års garanti på alla våra hjälp-
medel i katalogen.

• produktgaranti (alos 05)

• systemgaranti

När installation köps tillsammans med
utrustning, garanterar vi att delarna
i det levererade systemet fungerar
tillsammans.

• hjälp oss att tänka på miljön

Spara förpackningen, den behövs för
transporter i framtiden. Försäkra dig
om att kasserade batterier tas om
hand på rätt sätt. Du kan alltid lämna
dem till Polar Print. När du inte be
höver din utrustning längre, kan den
kanske återanvändas av någon annan.
Skicka utrustningen till något av Polar
Prints kontor när du inte längre kan
använda den. Vi ser till att återvin
ningsbara delar tas om hand.

Gäller för alla levererade hjälpmedelsprodukter om inte annat anges. Vid

• hyr utrustning för kortare

fel skickas produkten för reparation
till något av Polar Prints kontor.

Polar Print hyr ut hjälpmedel och
datorer när de behövs för en kortare
tid eller om det är osäkert vad en an

tid – köp loss till fastställt pris

vändare behöver. Månadskostnaden
är fem procent av värdet. Vid köp
dras 75 procent av erlagd hyra av från
priset. Vi hyr inte ut installation, ut
bildning och datorprogram. Kontakta
något av våra kontor för mer informa
tion om hyresvillkor.

• leasa för längre tid

Behövs utrustningen för längre tid,
erbjuder vi leasing i samarbete med
ett finansbolag. Exakt pris beror
på utrustningens totalvärde och på
ränteläget. Den kan köpas loss för
restvärdet, fem procent, när leasing
en avslutas efter tre år. Även instal
lation, utbildning och standardpro
gramvaror kan ingå i en leasing.

• hinfo

Våra produkter finns även i databasen
Hinfo, www.hinfo.se.

Gå in på Polar Prints hemsida för senaste information om nya hjälp
medel. Den uppdateras ständigt och innehåller förutom produktinfor
mation och priser även instruktionsböcker och andra hämtfiler. Som
stamkund kan man få ett lösenord för att logga in och få tillgång till
mer information. Man kan t ex följa sina egna offerter och ordrar, se
när produkter skickas eller vad som för tillfället finns i vårt lager.
Beställ gärna direkt från hemsidan. Det är enkelt och snabbt och pro
dukterna faktureras som vid andra beställningar. Som inloggad stam
kund läggs uppgifter om leveransadress och fakturering automatiskt in.
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Vår butik, När glasögon inte räcker...
Vår butik finns på Liljeholmsvägen 30 i Stockholm.
I den har vi ett stort sortiment av hjälpmedel som kan
provas under sakkunnig ledning.
Öppet måndag till fredag 12.00 -17.00.
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Ledande leverantörer av hjälpmedel
för synskadade har bildat leverantörs
föreningen Svensk Syn. Föreningen
verkar för att de som har nedsatt syn
erbjuds bra och individutprovade
hjälpmedel. Bland annat vill fören
ingen stödja syncentralernas verk
samhet. Föreningen vill också arbeta
för att de upphandlingar som görs

blir bra och inte begränsar urvalet av
hjälpmedel för den synskadade. Ett
litet citat från föreningens stadgar om
dess syfte:
– Att öka medvetenheten hos individer, myndigheter, företag och
organisationer om behovet av bra
hjälpmedel för synskadade.
– Att informera om förutsättningar att

med hjälpmedel effektivt bidra till
bättre livskvalitet för alla personer
med nedsatt syn.
– Att verka för utveckling och förny-
else av branschen med syfte att
stärka medlemsföretagens förut
sättningar att bidra till höjd livskvali
tet för personer med nedsatt syn.
www.svensksyn.se
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tjänster

TJÄNSTER
Tjänster är en del av vår verksamhet. Vi har stor kompetens inom området hjälpmedel för synskadade och
för personer med lässvårigheter. Vi erbjuder allt från utredningar, avancerade arbetsplatsanpassningar till
reparationer med mera. Vi är också öppna för engagemang i projekt där vår kompetens kan komma till nytta.

FAM
4

Polar Print har Arbetsförmedlingens
uppdrag att leverera ”Flexibla Anpass
ningsmoduler för arbetssökande med
behov av särskilt stöd”, FAM, i Norrbot
tens län samt i Skellefteå och Umeå.
Målet är att arbetssökande ska kunna
nå arbetsmarknaden med stöd utifrån
sitt unika behov och individuella mål.
FAM kan användas för att
– Göra arbetsmarknadsutbildningar
tillgängliga för personer som p g a
funktionshinder har behov av stöd
jande och kompenserande insatser.

– Göra arbete tillgängligt genom
utprovning, utbildning och träning
med kompenserande hjälpmedel.

Uppföljningsavtal

på valfritt sätt, t ex som serviceavtal
för mer komplicerad arbetsplatsan
passning där komplettering behövs
i takt med nya arbetsuppgifter eller
programuppdatering. Passar också
bra för syncentraler som behöver
teknikertimmar.
Avtalet gäller ett år i taget. Vi er
bjuder även andra avtal om så önskas.

Att genom uppföljningsavtal nyttja i
första hand vår tekniska kompetens,
är billigt, enkelt och effektivt. Ett fast
antal teknikertimmar kan användas

Art. nr: 7350037460722
Max 25 tim/år inkl restid.
Pris: 11 250 kr
14 062 kr med moms

Kontaktperson
Gunilla Norén, 070-350 77 66
gunilla.noren@polarprint.se

Daisy-böcker med talsyntes
För många läshandikappade är Daisy-böcker ett bra sätt att ta till sig information. Med den mycket bra svenska
talsyntesrösten Erik producerar Polar Print lättnavigerade Daisy-böcker billigt, enkelt och snabbt med leverans
på CD-skiva eller via E-post.

Daisy-generering från
elektroniskt dokument
Inläsning med talsyntesrösten Erik
direkt från Word-fil som när den
använder Rubrik 1, Rubrik 2 etc ger
Daisy-boken en bra struktur.
Även av ostrukturerad text eller
text som inte är en Word-fil kan vi
producera en bra Daisy-bok. Då till
kommer redigeringskostnad, 375 kr
per timme.
Art. nr: 73500370460807
Pris: 120 kr/taltim
150 kr med moms
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Daisy-generering från papper
Lämna papper med text till oss och få
en Daisy-bok på CD. Vi skannar tex
ten och ger boken bra struktur. Bilder
och tabeller mm utelämnas.
Textens kvalitet avgör hur mycket
redigeringsarbete som krävs. Vi debi
terar vår arbetstid.
Art. nr: 7350037460814
Pris: 375 kr/arbtim 469 kr med moms

tjänster

Utbildning

Installation

Kvalité och miljö

Polar Print satsar på bra användar
utbildning i hela landet för att
synskadade ska kunna arbeta med
hjälpmedel och använda ny utrustning
optimalt.
Våra erfarna utbildare har lång
erfarenhet av att utbilda synskadade
datoranvändare. Förutom i vanliga
kontorsprogram med Internet och
mail, utbildar vi även i användning av
företagsspecifika program.

I en fungerande arbetsplats måste
alla delar fungera optimalt tillsam
mans. Ofta avgör hjälpmedelskompetensen detta. Vi har välutbild
ade tekniker med lång erfarenhet av
hjälpmedel.

Polar Print har sedan länge ett doku
menterat kvalitetssystem. Nu förbätt
rar vi det ytterligare och kommer att
genomgå en ISO-9001-certifiering.
I samma veva förbättrar vi även vårt
miljöarbete och certifierar oss också
mot ISO-14001. Arbetet med certifie
ringarna pågår och om allt går enligt
planerna är certifieringarna klara
under 2011.

Pris exklusive reskostnad
Art. nr: 7350037460753
per timme
Pris: 950 kr
1 188 kr med moms

Anpassning

Art. nr: 7350037460784
per timme
Pris: 950 kr
1 188 kr med moms

Service
Vår ambition är hög när det gäller
användarnas trygghet med de hjälp
medel vi levererar. Trasig utrustning
ska snabbt repareras av kompetent
tekniker till rimligt pris.
alla reparationer tas på allvar

Polar Print har hög kompetens för att
göra avancerade scriptfiler till JAWS,
ZoomText och HAL/SuperNova. Vi
anpassar arbetsplatser för synskadade användare t ex i samband med
nyanställning, nya arbetsuppgifter
eller vid systembyte, t ex anpassning
av journalsystem inom vården och
telefonväxelprogram.
Nyttja oss till timpris. Alternativt
offererar vi fast pris på förfrågan.

Vårt mål är att vara bäst och ha korta
reparationstider. Reservdelslagret är
stort och våra tekniker duktiga.
Reparationer utförs på alla våra
kontor, mer komplicerade i Luleå där
vårt huvudlager av reservdelar finns.

Art. nr: 7350037463778
per timme
Pris: 950 kr
1 188 kr med moms

Visning av hjälpmedel på våra kontor
är kostnadsfri, däremot inte provning
med dokumentation.

Nedsatt syn kan ge svårigheter att
klara arbetsuppgifter eller studier
utan anpassning med bl a hjälpmedel
och utbildning.
En kvalificerad utredning visar vilka
åtgärder som ger bra förutsättningar
att utföra ett arbete. Polar Print har
den kompetens som krävs.

Art. nr: 7350037460791
per timme
Pris: 750 kr
938 kr med moms

Art. nr: 7350037460746
per timme
Pris: 950 kr
1 188 kr med moms

Utprovning

Skolhjälpmedel
På hemsidan skolhjalpmedel.se har
vi överskådligt samlat de hjälpmedel
som skolor ofta köper. Här finns
information om dessa hjälpmedel och
möjlighet att köpa dem online.

Support

Kvalificerad telefonsupport på kontors
tid utan kostnad. Ring 020-82 69 13.

Utredningar
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daisyspelare

DAISYSPELARE
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Daisy (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) är internationell
standard för talböcker. En Daisy-bok är digitalt inspelad och kan
levereras på CD-skiva, via Internet eller på minneskort. En stor
fördel är att man i Daisy kan lägga in rubriker, underrubriker och
sidor för att snabbt kunna hoppa till t ex nästa kapitel eller en
särskild sida.

Man läser Daisy-böcker med särskil
da Daisy-spelare eller i dator med
hjälp av Daisy-spelare i form av ett
datorprogram. Det finns Daisy-
spelare för CD-skivor, minneskort
och de som är direktkopplade till
Internet. De flesta svenska
Daisy-böcker använder MP3-filer
(Daisy-formatet tillåter andra
format på ljudfilerna). Böckerna
kan då spelas upp i MP3-spelare
och i datorer utan särskilda
Daisy-program, men man förlorar
möjligheten att hoppa i bokens
struktur. Idag finns fler än 80
 000
Daisy-böcker på svenska att låna
på talboksbiblioteken.
bokmärken

När man använder Daisy-spelare
kan man lägga in bokmärken i den
bok man läser och enkelt hoppa

tillbaka till dessa. Hur många, beror
på den spelare man använder, men
det brukar röra sig om flera tusen.
Bokmärkena lagras i spelaren och
finns kvar även om andra böcker
spelas. Även den punkt där man slu
tade läsa sparas, så att man sedan
börjar läsa där man senast slutade,
oberoende av om man spelat andra
böcker i mellantiden.
annat än böcker

Daisy-format passar utmärkt även till
t ex tidningar och samhällsinforma
tion. Fördelen med Daisy är speciellt
stor för sådan information som är
svår att orientera sig i. Det är också
lätt att omvandla text till tal i Daisy
format med hjälp av talsyntes. På så
sätt kan tillgängligheten till informa
tion för alla som har svårt att läsa
enkelt öka.

www.polarprint.se

daisyspelare

Victor Reader Stream
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Daisy-spelare med minneskort. Många bra funktion
er, även insomningsfunktion, som styrs med tydliga,
lättanvända knappar. Förutom att navigera i bokens
struktur kan man spela upp i högre eller lägre hastig
het och lägga in och hoppa till bokmärken. Kan an
vändas som digitalt fickminne. Inbyggd mikrofon. Via
inbyggd talsyntes på svenska och engelska kan man
lyssna till textfiler. Daisy-böcker överförs från dator
via USB-kabel eller genom att man tar loss minnes
kortet och sätter det i en minneskortläsare. Inbyggd
högtalare finns men i första hand är spelaren tänkt att
användas med hörlurar (levereras med). Ett lättanvänt
överföringsprogram ingår.
Tekniska fakta
• Levereras med 2GB SD-minneskort, men fungerar
även med större kort
• Utbytbart uppladdningsbart batteri för 15 timmars
kontinuerlig användning
• Kan spela Daisy 2.x, Daisy NISO, MP3, Ogg Vorbis,
WMA9 och WAV-filer

• Stream SoftPak
Programuppdatering till Victor Reader Stream som
ger fler funktioner.
• Klarar att spela upp EPUB-böcker med hjälp av
talsyntesen. Det finns många, framförallt engelska
böcker att ladda hem gratis. Man kan även navigera
i EPUB-böcker.
• Möjlighet att spela in i WAV- och MP3-format.
• Klarar att spela upp fler ljudformat, mp4, m4a, m4b
och m4v. Det är format som iTunes använder.
• Kan läsa upp Docx-filer (Word-filer).
Art. nr: 7350037467110
Pris: 500 kr
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625 kr med moms

• Batteriladdare som laddar batterierna på 4 timmar
• Snygg design med ändamålsenliga knappar
• Bra bärväska
Storlek: 117x66x22 mm
Vikt: 180 g
Art. nr: 7350037460821
Pris: 2 695 kr

3 369 kr med moms

daisyspelare

• Victor Stream extern CD-spelare
En extern CD-spelare som kopplas till VictorReader
Stream via USB. Används för att kopiera Daisy-böcker
från CD till minneskortet i Stream.
Art. nr: 7350037467370
Pris: 990 kr

1 238 kr med moms
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• Victor Stream externa högtalare
Externa högtalare som drivs antingen med batterier
(medföljer) eller nätaggregat. Högtalarna bildar ett
ställ där VictorReader Stream placeras.
Art. nr: 7350037466618
Pris: 450 kr

563 kr med moms

• Victor Stream väska i läder
En bra väska tillverkad i läder, bättre än den som
levereras med Victor Stream.
Art. nr: 7350037466984
Pris: 590 kr

738 kr med moms
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Plextalk Pocket PTP1
Daisy-spelare med minneskort. Bra tangentbord med
separat sifferdel. Utmärkta inspelningsfunktioner.
Spelar in i Daisy-format vilket ger helt nya möjligheter
att organisera även längre inspelningar. Rubriker kan
läggas in under inspelning eller i efterhand. Textfiler
och HTML-filer kan läsas med bra svensk talsyntes
(Alva). Har trådlöst nätverk som kan användas för att
föra över filer från dator. Har även pod-radio och
webb-radiofunktioner som använder det trådlösa nät
verket. Datorprogram för filöverföring och inställning
av nätverk och pod- och webbradio följer med.
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Tekniska fakta
• Spelbara ljudformat: Daisy 2.02, ANSO/NISO
Z39.86/Daisy 3.0, MP3, AMR-WB+.
• Hanterar SD-minneskort upp till 32 GB och 
USB-enheter.
• Bra inbyggd mikrofon och högtalare.
• Inbyggt batteri, laddas via adapter eller USB.
• 2 GB minneskort ingår.
• Levereras med väska och hörlurar.
• Finns som svart eller vit.
Batteritid: 10 timmar
Storlek: 55x112x16 mm
Vikt: 110 g
Art. nr: 7350037460265
Art. nr: 7350037460272
Pris: 2 890 kr

svart
vit
3 613 kr inkl moms

Plextor Extern CD-spelare
Passar till Plextalk Pocket PTP1. Gör det möjligt att
kopiera in Daisy-böcker från CD till spelarens minnes
kort utan att använda dator.
Art. nr: 7350037467387
Pris: 1 000 kr

www.polarprint.se

1 250 kr inkl moms

Diktafon med Daisy-funktion. Stor tydlig färgskärm,
2,2 tum med bakgrundsbelysning. 8 Gb internt
minne och plats för micro-SD-minneskort (ej samma
som de andra Daisy-spelarna). Man kan välja svensk
version med svenska menyer och svensk talsyntes.
Fullständiga Daisy-funktioner. Har kalenderfunktion
med ljudinspelningar.
Storlek: 114x46x15 mm
Vikt: 98 g
Art. nr: 7350037467189
Pris: 2 800 kr

daisyspelare

• Olympus DM 5

3 500 kr inkl moms
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Tomboy
Liten och smidig Daisy-spelare med minneskort. Har
alla Daisy-funktioner man kan vänta sig av en bra
spelare; full navigation, inställbar uppspelningshastighet och bokmärken. Har talsyntes, man kan lyssna på
text-, HTML- och Wordfiler. Kan användas som fick
minne som spelar in meddelanden i upp till nio mappar.
Inbyggd radio och bra kalender. Bra tangentbord med
sifferdel och separata navigationstangenter. Plats för
SD-minneskort. Levereras med väska, USB-kabel och
hörlurar.
Batteritid: 12 tim
Storlek: 132x57x14 mm
Vikt: 100 g
Art. nr: 7350037463860
Pris: 3 400 kr

4 250 kr inkl moms

ClassMate
Daisy-spelare med stor pekskärm. Texten visas samti
digt som den läses upp, förutsatt att boken innehåller
både text och ljud. Textfiler kan läsas upp med in
byggd talsyntes. Okända ord kan slås upp i inbyggd
ordbok. Svensk version. Har fickminnesfunktion och
plats för minneskort (SD-kort ingår ej).
Skärmstorlek: 55x72 mm
Storlek: 90x155x25 mm
Vikt: 300 g
Art. nr: 7350037460302
Pris: 3 790 kr

4 738 kr med moms
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daisyspelare

BookSense är små och lätta Daisy-spelare för SD-minneskort med inspelningsfunktion och klocka. Kan läsa
texter med en bra talsyntes från Infovox (läser bland annat TXT-, RTF-, DOC-, DOCX- och HTML/XML-filer).
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BookSense T50
Storlek: 4,8x10,8x1,8 cm
Vikt: 115 g
Art. nr: 7350037464881
Pris: 3 600 kr

4 500 kr med moms

BookSense T50XT
Har Bluetooth som kan användas till trådlösa hörlurar.
Inbyggd radio och 4 Gb internt minne.
Storlek: 4,8x10,8x1,8 cm
Vikt: 115 g
Art. nr: 7350037464898
Pris: 4 900 kr

www.polarprint.se

6 125 kr med moms

daisyspelare

Plextalk PTN2
Daisy-spelare, i första hand avsedd för stationärt bruk.
Har förutom CD-spelare även minneskortplats (SD)
samt USB-kontakt för uppspelning av Daisy-böcker på
minneskort eller USB-minne. En talsyntes gör att man
kan läsa upp textfiler.
Har inbyggda uppladdningsbara batterier som
räcker till att spela upp Daisy-böcker på minneskort i
8 timmar (5 timmar för CD-Daisy).
PTN2 har många knappar, men med hjälp av ett
överlägg som levereras med alla spelare kan man
välja att istället få en spelare med få knappar.
Storlek: 170x219x56 mm
Vikt: 1,3 kg
Art. nr: 7350037464355
Pris: 3 200 kr

4 000 kr inkl moms

• Plextalk PTX1/PRO
Daisy-spelare lik Plextalk PTN-2 men med nätverks
anslutning, både trådlöst och för kabel.
Storlek: 170 mm x 219 mm x 56 mm
Vikt: 1,3 kg
Art. nr: 7350037467103
Pris: 4 200 kr

5 250 kr inkl moms

www.polarprint.se
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• Victor Stratus
Victor Reader Stratus efterträder den populära
Daisy-spelaren Victor Classic. Trots en smidigare och
modernare design känns mycket igen. De lättanvända
knapparna har nästan samma placering som förut och
bärhandtaget finns kvar. Liksom föregångaren finns
två alternativa versioner av knappuppsättningar, en
enklare som kallas 4 och en mer avancerad med ett
nummertangentbord som kallas 12.
Under 2011 kommer två varianter, 4 resp 12, med
plats för minneskort och nätverk (kabel och trådlöst).
De kallas M (Multimedia) istället för basmodellen,
Basic.
Laddningstid: 4 timmar
Drifttid på batteri: 10 timmar kontinuerlig uppspelning
Storlek: 22 x 21,6 X 4,8 cm
Vikt: 0,95 kg

www.polarprint.se

daisyspelare
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Ett överlägg som täcker många knappar levereras med.
När överlägget är monterat begränsas antalet funktioner och spelaren blir mycket lätt att använda.

Art. nr: 7350037467516
Pris: 3 000 kr

Victor Stratus 12 Basic
3 750 kr med moms

Art. nr: 7350037467509
Pris: 3 000 kr

Victor Stratus 4 Basic
3 750 kr med moms

Art. nr: 7350037467523
Pris: Ej klart

Victor Stratus 4 M

Art. nr: 7350037467530
Pris: Ej klart

Victor Stratus 12 M

www.polarprint.se
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LÄS-TV
Läs-TV, förstoringskameror eller CCTV (Closed Circuit Television)
är olika namn på förstoringshjälpmedel för synskadade som använder videokamera och bildskärm för att visa en tydlig, förstorad
bild. De används i första hand för att läsa text. En viktig funktion
är att förstärka kontrasten och invertera bilden så att bakgrunden
blir svart när man läser text på vanligt papper.
Effektiva, etablerade hjälpmedel
försynskadade i hem, skola och
på arbetsplatser. De flesta system
uppfyller de krav man kan ställa
och ger en bra förstorad bild. De
flesta föredrar ett ”in-line”-system,
där man sitter framför ett rörligt
läsbord på vilket den text man ska
läsa placeras. För ett bra arbets
avstånd ska kameran sitta cirka
18 cm över läsbordet. Skärmen
placeras rakt framför användaren.
Traditionella CRT-skärmar måste
stå ovanpå kameran och har därför
inte kunnat placeras tillräckligt lågt
för att ge en bekväm läsställning.
Enligt TCO:s rekommendation
er för bildskärmsarbete bör blick
riktningen vara 20 procent nedåt.
Med platta skärmar kan man
istället placera skärmen framför
kameran och då få bra höjd för de
flesta användare. TCO anser det
också vara viktigt med en höj- och
sänkbar skärm som kan vinklas.
På följande sidor presenterar vi
flera typer av förstoringskameror.

stationära system med läsbord

För hem och kontorsarbetsplatser.
Kan även kopplas till dator och
med samma skärm användas till
kamera och dator.
system med kamera på arm

Oftast utan läsbord. Bra när ut
rymme för läsbord inte finns eller
annat än text ska förstoras. För
små barn, på arbetsplatser och i
skolor (av utrymmesskäl).
bärbara system

I första hand för skolan och när
man inte använder en fast arbets
plats. Börjar också bli populära
hemma för att kunna läsa på olika
ställen.
elektroniska förstoringsglas

Små system där kamera och skärm
är sammanbyggda till en hand
hållen enhet. För att kunna läsa
”överallt”, i första hand som
komplement till annat förstorings
system.

www.polarprint.se
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läs-tv

Clearview+
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Flexibel, moduluppbyggd serie läs-TV, anpassnings
bar för alla användare. Flera olika kameror att välja
mellan. Den mest sålda har REON-teknik som ger
bättre bild och mindre eftersläpning än tidigare
kameror. Alternativt finns HD-kamera (High Defini
tion) med bättre färgåtergivning och bättre bild i
framför allt lägre förstoringar. Med HD-kameran visas
hela bredden på ett A4-papper. Alla kan användas till
dator och växla mellan dator- och kamerabild. REONkamera med 22” skärm kan även dela bild mellan
dator och kamera.

www.polarprint.se

Det finns många skärmalternativ: Optelec har 17,
18, 19 och 22 tums skärmar och dessutom kan man
använda standardskärmar. 19- och 22-tumsskärmar
levereras med en rörlig bildskärmsarm, Ultra Flexarm
med vilken skärmen kan höjas/sänkas, flyttas framåt/
bakåt med hela 18 cm och vinklas i sidled. Man kan
dra skärmen mot sig för att få kortare läsavstånd. De
andra skärmarna levereras med en enklare arm där
skärmen kan regleras i höjd och vinklas uppåt/neråt.
Grundmodellen har få knappar och är enkel att an
vända. Som tillbehör kan olika Feature Pack köpas till.

läs-tv
Lättanvänd
Standardsystemet kan skötas med en enda ratt som
sitter på läsbordet. Förstoringen ändras genom att
vrida på den och visningsläge väljs genom att trycka
på den. Det finns också tre knappar som kan döljas
under ett lock. Clearview kan fås helt utan reglage, se
Zero Button Feature Pack på sidan 22.

Bra ergonomi
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Reglagen sitter där händerna är – på läsbordet.
Viktigast för bra läsergonomi vid en läs-TV är att
placera skärmen så att blickriktningen blir rätt och det
kan man göra på alla modeller. Bäst förutsättning för
optimalt arbete ger Ultra Flexarmen. Med den kan
läsavståndet minskas och skärmen regleras ner.

Flexibel

Locket öppet, knappar tillgängliga.

Behövs fler funktioner? Köp till Feature Pack. På
sid 22 och 23 beskrivs de Feature Pack som gör att
Clearview+ får fler funktioner.

Bra läsbord
Alla reglage, inklusive på- och avknapp, sitter på det
lättrörliga läsbordet vars elektriska broms är en unik
detalj. Tryck lätt på knappen för att aktivera eller
stänga broms/låsning

Locket stängt, dolda knappar.

Bra belysning
CCFL-belysning (cold cathode fluorescent tube) ger
jämnt ljus (1200 lux) som motverkar skuggning när
man skriver. Inga lampor behöver bytas, de håller i
50 000 timmar! För starkt ljuskänsliga användare kan
belysningen stängas av.

Autofocus
Alla modeller har full autofocus som går att låsa.

www.polarprint.se
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Clearview 22” Ultra Flex
Färgsystem med 22” widescreen-skärm och Ultra
Flex-arm som gör förflyttning av skärmen upp/ner,
framåt/bakåt möjlig. Skärmen kan dessutom vinklas
och vridas. Vrids den 90 grader, växlar bilden riktning
(ett sätt att läsa spalter). Skärmen har 5 ms uppdate
ringstid, luminans 400 Cd/m2 och kontrast 1000:1.
22” modellen kan, förutom att växla mellan datoroch kamerabild, dela bilden vertikalt i ett fast läge
(gäller ej HD-kamera).
Förstoring: 3,4–65 ggr (4,4–80 ggr med vriden skärm)
Vikt: 21,3 kg
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Art. nr: 7350037460838
Pris: 23 000 kr

28 750 kr med moms

Art. nr: 7350037464188
Pris: 27 300 kr

med HD-kamera
34 125 kr med moms

Clearview 19” Ultra Flex
Färgsystem med 19” skärm och Ultra Flex. Lik ovan
stående modell men med skärm i traditionellt 
3:4-format. Skärmen har 5 ms uppdateringstid, lumi
nans 400 Cd/m2 och kontrast 800:1.
Förstoring: 2,8-56 ggr (3,5–70 ggr med vriden skärm)
Vikt: 20,6 kg

www.polarprint.se

Art. nr: 7350037460869
Pris: 22 400 kr

28 000 kr med moms

Art. nr: 7350037464171
Pris: 26 700 kr

med HD-kamera
33 375 kr med moms

läs-tv

Clearview+, färg 18”
Widescreen
En lite enklare 18,3” skärm med matt yta och med
den enklare bildskärmsarmen. Skärmen har 5 ms
uppdateringstid, luminans 300 Cd/m2 och kontrast
1:1000.
Storlek: 500x480x410 mm
Vikt: 15,7 kg
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Art. nr: 7350037466038
Pris: 19 900 kr

24 875 kr med moms

Art. nr: 7350037467400
Pris: 22 900 kr

med HD-kamera
28 625 kr med moms

Clearview+, färg 17” TFT
Levereras med den enklare höj- och sänkbara
bildskärmsarmen som kan ställas i så lågt läge att
de flesta användare kan titta något neråt. Skärmen
har 8 ms uppdateringstid, luminans 400 Cd/m2 och
kontrast 500:1.
Storlek: 500x480x410 mm
Vikt: 15,7 kg
Art. nr: 7350037460845
Pris: 21 500 kr

26 875 kr med moms

Art. nr: 7350037464164
Pris: 24 500 kr

med HD-kamera
30 625 kr med moms

Clearview+, färg Special
med monitorarm
Samma höj- och sänkbara monitorarm som med
Optelecs 17” och 18”-skärmar och en ospecificerad
standard-TFT-skärm.
Art. nr: 7350037460890
Pris: 20 900 kr

Special med monitorarm
26 125 kr med moms
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Zero button Feature Pack
Med tillbehöret Zero button Feature Pack är läs-TV
utan knappar möjligt. Hemligheten är AutoZoom,
automatisk inställning av förstoringen. Efter att
önskad storlek på texten valts ändrar kameran
förstoringsgrad så att texten alltid blir lagom stor
oavsett hur stor den är på papperet. Även önskade
inställningar när det gäller färger, ljus och kontrast
ställs in automatiskt. Bilder visas alltid i färg och i
lägsta förstoring.
Önskade inställningar görs med dolda knappar
eller genom att läsa in inställningar med streckkoder
som finns i instruktionsboken och som läggs på läs
bordet.
Zero button Feature Pack är en tillsats till en vanlig
Clearview+ förstoringskamera. Fungerar till färg
kameran.
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Art. nr: 7350037464157
Pris: 3 100 kr

3 875 kr med moms

Clearview förhöjningskit
Med förhöjningskit monterat kan ett tangentbord
placeras framför läsbordet på en Clearview+. Ger
bra ergonomi vid läsning och vid datorarbete. Passar
särskilt bra tillsammans med Ultra Flex-arm.
Art. nr: 7350037460913
Pris: 595 kr

Kamerabild
Tangentbordet delvis ej åtkomligt.

Datorbild
Tangentbordet fritt åtkomligt.
www.polarprint.se

744 kr med moms

läs-tv

Feature Pack Autozoom
Gör automatisk förstoringsinställning, Autozoom,
möjlig. Tryck på knappen för autozoom när texten har
rätt storlek och den förstoringen används. Vill man
trots automatisk inställning ändra förstoringen, vrider
man på förstoringsratten.
Art. nr: 7350037465192
Pris: 2 500 kr

3 125 kr med moms
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Feature Pack Advanced
Knappar med fler funktioner till Clearview+.
Funktioner
• Växling PC/kamerabild
• Läslinjer
• ”Gardiner”
• Artificiella färger
• Lägesvisare, rödpunkt och överblicksläge
Art. nr: 7350037461125
Pris: 3 257 kr

Advanced
4 701 kr med moms

Feature Pack Basic
Lik ovanstående men med färre extrafunktioner.
• Artificiella färger
• Överblicksläge och lägesvisare, rödpunkt
Art. nr: 7350037461132
Pris: 1 860 kr

Basic
2 325 kr med moms

Clearview+ pedal
Alla Clearview+-modeller kan användas tillsammans
med dator och växla mellan att visa datorbild och
kamerabild. För att växla används pedal.
Art. nr: 7350037461200
Pris: 500 kr

625 kr med moms
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FarView
Elektroniskt förstoringsglas med unik funktion. Man
kan fotografera en hel A4-sida text och sedan läsa
den förstorad, rullande fram på skärmen. Vid an
vändning på avstånd kan förstoringen ställas in 2–42
gånger, på näravstånd 3–12 gånger. Har 4,3” skärm,
7,5 megapixel kamera och möjlighet att lagra 100
bilder.
Storlek: 168x81x33 mm
Vikt: 290 g
Art. nr: 7350037460616
Pris: 14 900 kr
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18 625 kr med moms

Sentry
Förstoringskamera som visar bilden på datorskärm
och är monterad på stadigt stativ. Vridbar kamera,
180 grader respektive 300 grader. Kan även användas
som avståndskamera bara genom att vridas. Knappar
på manöverpanel som placeras på bordet. Inställbar
förstoring cirka 0,8–30 gånger (exakta värden bero
ende på skärmstorlek). Eftersom avståndet mellan
kamera och bord är stort (ca 35 cm) passar Sentry bra
för hobbyarbeten. Kan användas med dator. Levere
ras utan monitor. Separat läsbord finns som tillval.
Art. nr: 7350037464096
Pris: 25 000 kr

31 250 kr med moms

MultiView
Flyttbar och flexibel läs-TV med bra handtag, 19”
wide-screen och vridbar kamera. Kan användas för
att läsa papper från det lösa läsbordet som medföljer,
eller som avståndskamera. Reglage finns på både ka
mera och separat tangentbord. Lågt placerad skärm
ger bra läsergonomi.
Storlek: 55x48x21 cm
Vikt: 11,5 kg
Art. nr: 7350037464829
Pris: 24 900 kr
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31 125 kr inkl moms
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Compact Mini
Litet och kompakt elektroniskt förstoringsglas med
3,5” skärm. Fem olika visningslägen, bildläge med
full färgåtergivning och flera textlägen med förstärkt
kontrast. Kan användas i 3 timmar på en batteriladd
ning (inbyggt Li-jon-batteri).
Inställbar förstoring: 5–11 ggr
Storlek: 90x70x17 mm
Vikt: 134 g
Art. nr: 7350037464812
Pris: 4 295 kr

5 369 kr med moms

Compact+
Elektroniskt förstoringsglas med utfällbart handtag.
Inställbar förstoring 2–8 gånger. Kameran sitter mitt
under skärmen och gör användandet intuitivt – det
som finns mitt under skärmen förstoras. I skrivläge flyt
tas kameran till skärmens kant.
Standardfärg blå, med skal i andra färger som tillval.
Tekniska fakta
• 4.3” bildskärm, Wide Screen
• Möjlighet att frysa bild
Visningslägen: högkontrast positiv och negativ, färg
och artificiella färger
Batterialternativ: Optelecs batteripack som kan lad
das i apparaten, vanliga uppladdningsbara batterier
som laddas externt eller vanliga AA-batterier
Batteritid: 3 timmar med Optelecs batteripack
Laddningstid: 3 timmar
Storlek: 135x79x31 mm
Vikt: 300 g
Art. nr: 7350037460623
Pris: 5 900 kr

7 375 kr med moms

Skal till Compact+
Överdelen på Compact+ kan bytas så att man får en
personlig färg på sitt hjälpmedel.
Art. nr: 7350037460654

Grön

Art. nr: 7350037460661

Orange

Art. nr: 7350037460678
Art. nr: 7350037460685
Pris: 150 kr

Rosa
Svart
188 kr med moms
www.polarprint.se
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ClearNote
Liten, lätt kamera att koppla till dator. Tar ström via
USB 2.0. Enkelt ihopfällbar. Program för att visa bild
på datorskärmen ingår. Fungerar bra med förstorings
programmen SuperNova och ZoomText.
Kan användas för att läsa text på papper och som
avståndskamera. Förstoringsgrad, visningläge och
färg ställs in från datorns tangentbord eller medföl
jande kontrolldosa.
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Datorkrav
• USB 2.0
• Windows XP Service Pack 2 eller Windows Vista
Service Pack 1, Windows 7,32 och 64 bit
• Pentium 1.6 Ghz eller bättre
• 64 MB videominne
• 100 MB ledigt hårddiskutrymme
Inställbar förstoring: 4–40 gånger
Vikt: 1,1 kg
Art. nr: 7350037461224
Pris: 21 400 kr

ClearNote+
Liten, lätt förstoringskamera med bra bild för bärbara
datorer. Använder datorns skärm och kan dela skärm
(bild-i-bild) med förstoringsprogrammen SuperNova
och ZoomText. Full autofocus. Bilden kan delas med
förstoringsprogrammen och den del av skärmen som
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26 750 kr med moms

kameran använder förstoras ej. Kan användas som av
ståndskamera. Lättanvänd med knappar för ökad och
minskad förstoring, växling av visningsläge (färgläge,
förstärkt kontrast med vit eller svart bakgrund) samt
på/av för inbyggd belysning. Levereras i mjuk väska
som även rymmer bärbar dator.
Ansluts till USB2 på datorn och har inbyggda bat
terier. Kan alternativt anslutas till en VGA-skärm. En
sensor känner av vilket läge kameran är inställd på:
läsning av papper, avståndskamera eller ”spegel” och
kommer ihåg vilken inställning som används. Bilder
kan sparas i datorn. Fungerar till WindowsXP, Vista
7,32 och 64 bit.
Förstoring: cirka 1,5–40 gånger, 18 gånger optisk zoom
Batterikapacitet: 2–4 timmar
Vikt: 3 kg
Art. nr: 7350037461217
Pris: 24 100 kr

30 125 kr med moms

hjälpmedelsprogram

HJÄLPMEDELSPROGRAM
Tillgänglighet är gemensamt för de programvaror som presenteras
på följande sidor. Datorprogram har blivit en allt viktigare del av
de hjälpmedel som synskadade och andra läshandikappade är
beroende av för att kunna klara vardag, studier och arbete.
Nytt är att det numera finns hjälpmedelsprogram även för handdatorer och mobiltelefoner. Här presenterar vi de viktigaste typ
erna av hjälpmedelsprogram.
Enklare datoranvändning

Det finns program som gör att de
som har svårt att använda en dator
får stor hjälp. Har man svårt att
använda tangentbordet finns även
program som gör att man kan tala
med datorn.
skärmläsare

Program för att synskadade och
andra läshandikappade med hjälp
av talsyntes och/eller punktdis
play ska kunna använda vanliga
program som Word och Internet
Explorer. Skärmläsaren ”översät
ter” information på skärmen, men
bara den del som är intressant just
för tillfället. Funktioner finns för att
läsa av hela skärmen. Skärmläsare
finns för PC-datorer, handdatorer
och mobiltelefoner. Synskadade
och dyslektiker har olika krav på
skärmläsare och det finns program
för respektive användargrupp.

Behöver man mer än cirka sex
gångers förstoring bör man välja
ett förstoringsprogram som även
styr talsyntes. Vid så stor förstoring
ser man en så liten del av skärmen
att talsyntesen underlättar arbetet
väsentligt.
ocr

Optical Character Recognition,
tecken-igenkänningsprogram,
används för att läsa in text till da
torn från papper med hjälp av en
skanner. Inläst text kan läsas med
talsyntes och/eller punktdisplay.
Igenkänningen är bra, om än inte
hundraprocentigt korrekt.
daisy

Daisy-böcker läser man bäst med
ett bra Daisy-program. De finns för
PC, mobiltelefon och i viss mån för
handdator. Program finns också för
att producera Daisy-böcker.

förstoringsprogram

Visar en del av den vanliga skärm
bilden förstorad så att synsvaga
kan använda vanliga program.

www.polarprint.se
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Guide
Program, i första hand avsett för synskadade utan
datorvana. Mycket lättanvänt (svårt att göra fel) trots
många funktioner. Talsyntes och förstoring finns in
byggda i programmet, inga andra hjälpmedel behövs.
Guide ”tar över” Windows - man kan inte utan
vidare lämna Guide. Allt man gör i datorn, gör man
i Guide´s lättanvända menyer, med förstoring och
tal. Mus behöver ej användas, man går i menyer och
trycker RETUR för att välja det man vill göra (eller
använder kortkommandon).
Man kan skriva dokument och E-post, men Guide
har även en bra kalender där man kan skriva in
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händelser för varje timme och slå på påminnelser i
förväg. Bra adressbok, kalkylator, ordbok, uppspel
ningsprogram för ljud och filmer och möjlighet att
surfa på Internet. Man kan även ringa med Skype,
skicka snabbmeddelande (t ex MSN), bränna CD och
DVD och lyssna på internetradio och Podradio.
Kopplar man en skanner till datorn kan man även
läsa text på papper (en bra OCR-funktion).
Art. nr: 7350037464836
Pris: 4 900 kr

6 125 kr inkl moms

Enkelt program till mobiltelefoner som talar om den
närmaste gatuadressen. Applikationen fungerar på
iPhone, Android och Symbian-telefoner. Telefonen
måste ha en GPS-enhet. SayAddress är uppbyggd för
att fungera bra tillsammans med skärmläsningspro
gram, som t ex Mobile Speak, Nuance Talks,
VoiceOver och TalkBack
Art. nr: 7350037467417
Pris: 143 kr

179 kr med moms

knfbReader Mobile Software
OCR-program till mobiltelefoner som gör det möjligt
att fotografera ett papper och snabbt få texten upp
läst med talsyntes. Fungerar med Mobile Speak och
Talks. Har funktion som hjälper gravt synskadade att
få med hela papperet på fotot även om det är snett
eller vänt upp och ner. Svensk version med svenska
meddelanden, svensk talsyntes och OCR med å, ä
och ö.
Art. nr: 7350037460296
Pris: 8 700 kr

endast svenska
10 875 kr med moms

Art. nr: 7350037464737
Pris: 11 900 kr

med tre språk
14 875 kr med moms
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• SayAddress
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VoiceXpress Pro
Lättanvänd programvara för diktering, lätt att komma
igång med. Skapa en egen talarprofil på cirka två
timmar. Man kan diktera upp till 140 ord per minut,
vilket är upp till tre gånger så snabbt som att skriva
med vanligt tangentbord. Innehåller omfattande
ordbank på mer än 305 000 ord. Egna ord och uttryck
kan läggas till. Programmet är självlärande, exakt
heten i taligenkänningen ökar kontinuerligt ju mer
man använder det. Man uppnår snabbt 96 procents
taligenkänning och använder vanlig samtalssvenska.
Ickeord som ”hmm” och ”ehh” ignoreras automatiskt.
Miljöljud i t ex kontorslandskap filtreras bort. Leve
reras i kartong med bl a programmet på CD och bra
headset med mikrofon.
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Art. nr: 7350037461910
Pris: 4 990 kr

6 238 kr med moms

Art. nr: 7350037461927
Pris: 5 390 kr

med USB-headset
6 738 kr med moms

Budgie Pro 2.1
Läshjälpmedel för dyslektiker och andra med läs- och
skrivsvårigheter. Prisvärt datorprogram som använder
de bästa svenska talsyntesrösterna, Elin och Erik från
Acapela (Infovox). Alternativt kan den svenska rösten
Alva (SAPI-kompatibel) väljas. Lättanvänt med tydlig
minipanel för att styra uppläsningen. Läser i princip
upp alla texter, t ex i Word eller på Internet.
Finns även i version med två språk, i fleranvändar
versioner och som skollicenser.
Observera att man även kan välja någon av SAPIrösterna Serena (engelsk), Steffi (tysk), Virgine (fransk)
eller Monica (spansk) som andra röst eller som enda
röst.
Art. nr: 7350037463532
Pris: 890 kr

Ett språk
1 112 kr med moms

Skollicens för upp till 200 datorer

Art. nr: 7350037463587
Pris: 990 kr

Två språk
1 238 kr med moms

Art. nr: 7350037463648
Pris: 4 900 kr
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Ingen elevavgift. Fler varianter finns, se hemsidan.
6 125 kr med moms

Skärmläsare som underlättar arbete med dator för
personer med läs- och skrivsvårigheter. Inbyggd
talsyntes som kan läsa text i ordbehandling, menyer,
dialogboxar, på skrivbordet och på Internet. Även
text som skrivs kan läsas upp fortlöpande.
Funktioner
• Tangentbordsläsning, läser ord/texter som skrivs
• Textläsning, läser texter på skärmen
• Skärmassistent, läser texter i menyer och dialogboxar
• Verktygsfält i Word för olika uppläsningsfunktioner
• Text på Internet, läses med musmarkör eller F-tangent
• Inbyggd Infovox talsyntes med 14 röster, bl a de
svenska rösterna Erik och Emma samt de engelska
rösterna H
 eather och Roger.
Art. nr: 7350037461347
Pris: 1 975 kr

2 469 kr med moms

ViTex
Komplett verktyg för inläsning och uppläsning av text.
Med hjälp av skanner och programmets inbyggda
OCR-funktion läses tryckt text upp med bra talsyntes
röster.
Programmet klarar att visa flera sidor samtidigt och
har stöd för uppdelning av text i olika textområden,
”zoner”. Funktionen Textpanel visar den text som
läses upp förstorad, så att användaren enkelt kan följa
med i texten. Med hjälp av tydliga ikoner och menyer
är det smidigt att navigera och bläddra mellan olika
sidor.
Som i ViTal kan man spara ner uppläst text som
ljudfiler. 14 röster och 6 språk medföljer. Man kan
även skapa olika användarprofiler för att enkelt växla
inställning.
Art. nr: 7350037464843
Pris: 2 500 kr

3 125 kr inkl moms
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ViTal
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EasyReader
Datorprogram för läsning av talböcker i Daisy-format
i datorns CD-spelare. Spelar många typer av böcker/
texter, t ex Daisy 2.02, ANSI/NISO Z39.86-2002, NISO
2005, HTML och TXT.

EasyProducer
Program för att med hjälp av talsyntes enkelt och
effektivt göra Daisy-böcker med struktur från Worddokument. Kan användas av alla. Ju bättre struktur
Wordfilen har desto bättre struktur får Daisy-boken.
Programmet lägger i Word in ett verktygsfält med
tydliga ikoner. Med ett musklick produceras Daisyboken som sedan kan läsas med läsprogrammet
EasyReader som medföljer. Med ett annat musklick
kan man bränna Daisy-boken på CD-skiva. Ett utmärkt
sätt att läsa långa texter med hjälp av Daisy-spelare.
Levereras med den bra svenska talsyntesrösten Alva.
Komplett program för läshandikappade. Man kan
läsa text direkt i Word med talsyntes utan att först göra
en Daisy-bok samt ställa in textfärg och färg på den
markering som används för att visa vilket ord som läses.
Art. nr: 7350037460333
Pris: 1 950 kr
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2 438 kr med moms

• Lägger automatiskt till ljud med talsyntes i material
som endast innehåller text.
• Full navigering, navigera i boken via fras, kapitel,
sida eller stycke.
• Obegränsat antal bokmärken kan läggas till.
• Egna ljudnoteringar kan läggas till på valda ställen i
boken.
• Man kan söka i hela innehållet efter fraser som
innehåller ett specifikt ord eller del av en text som
man letar efter och gå direkt dit.
• Man kan byta färg, typsnitt och textmarkeringseffekter.
• Uppspelningshastighet kan ökas och minskas.
• Självtalande annonsering av kontroller eller dialogrutor kan sättas på och stängas av.
• Hanterar överhoppningsbara element som producentnoteringar, marginaltext, fotnoter och sid
numrering vid uppläsning.
Art. nr: 7350037460340
Pris: 475 kr

594 kr med moms

hjälpmedelsprogram

Plextalk Recording Software
Mångsidigt och förhållandevis lättanvänt program
för inspelning av Daisy-böcker. Kan även generera
Daisy-böcker med talsyntes och ljudfiler som passar
för ljudkassetter. Engelsk version.
Art. nr: 7350037464904
Pris: 2 000 kr

1-användarlicens
2 500 kr med moms
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Word CX
Program för konvertering till bra svensk punktskrift
för utskrift på punktskrivare. Använder Microsoft
Word och all editering sker i Word, även efter konver
tering till punktskrift. Fungerar även till Word 2010.
Fungerar till 64-bitars datorer.

Förenklad
Har en mall där vissa styrkoder hanteras. Tabeller kan
konverteras på ett sätt. Utskriftsformat (radlängd och
antal rader per sida) kan väljas och sidnummer hante
ras. Det går att få punktskriftsvisning på skärmen.

Pro
• Tabeller kan konverteras på flera olika sätt.
• Innehållsförteckning med punkt- och svartsides-
numrering
• Avsnittshantering med olika paginering
• Dubbelpaginering
• Topp- och fottexter, lika eller olika på varje sida.
• Utskrift på svart av punktdokument i text eller
punkt.
Art. nr: 7350037467059
Pris: 22 000 kr

27 500 kr med moms

Art. nr: 7350037467363
Pris: 8 000 kr

10 000 kr med moms

Standard
Hanterar flera mallar för punktskrift i vilka styrkoder
hanteras. Tabeller kan konverteras. Det går att välja
svensk kortskrift (förkortad punktskrift). Fotnoter i
Word hanteras och det går att skriva in text med ett
emulerat 6-punkts punkttangentbord.
Art. nr: 7350037467042
Pris: 15 000 kr

18 750 kr med moms
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• Infovox 3
SAPI-Talsyntes med fem valbara röster, bland annat de
bästa svenska talsyntesrösterna Elin, Erik och Emma.
Man kan även välja flera engelska röster samt bland
annat tyska, franska och arabiska. Totalt finns 50 rös
ter på 24 språk.
Levereras på USB-minne. Kan installeras från detta
på tre datorer plus att talsynteserna kan användas
från USB-minnet (alltså en bärbar talsyntes). Lokala in
stallationer görs direkt från USB-enheten (ingen DVD
behövs) men fungerar sedan helt fristående.
Man kan flytta de lokala installationerna mellan
olika datorer. Den portabla lösningen innebär att
Infovox3 kan användas på vilken dator som helst (PC)
utan installation eller administratörsrättigheter, bara
genom att ansluta enheten till USB-porten.
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Användbara program som medföljer:
• Pronounciation editor för att på enkelt styra uttalet
av ord som till exempel egennamn och undantag.
• Speech Creator – verktyg för att skapa MP3-filer
för privat bruk av valfri textfil, så att användaren kan
lyssna till innehållet i en MP3-spelare eller i mobilen.
• Två enklare skärmläsare, Infovox Reader (fd Thunder)
och NVDA, för användning på datorer där skärmlä
sare inte finns installerad.
Infovox3 har fullt stöd för både 32 och 64-bitars ope
rativsystem och skärmläsare.
Art. nr: 7350037467097
Pris: 8 850 kr
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11 063 kr med moms

Med fjärrstyrningsprogram som Citrix Neighbour
hood och Remote Desktop kan program köras i en
annan dator (server) än den man arbetar vid (klient).
Då behövs en användarlicens av JAWS plus denna
uppgradering för att använda Terminal Server. JAWS
installeras på servern och styrs från en klientdator
(med giltig JAWS-version). Då fungerar talsyntes och
punktdisplay i klientdatorn trots att det program som
används körs i servern.
Art. nr: 7350037461668
Pris: 4 100 kr

uppgradering
5 125 kr med moms

JAWS, Braille and Speech in Sound Forge

JAWS
Skärmläsningsprogram som styr talsyntes och punkt
display så att gravt synskadade kan använda vanliga
Windowsprogram. Inställningar genom eget script
språk gör de flesta program lättanvända. Bra inställ
ningsfiler för t ex Word och Internet Explorer. Engelsk
talsyntes ingår. För en bättre talsyntes kan den
kompletteras med Infovox 3. Fungerar både till 32och 64-bits datorer. Standardversioner som fungerar
till Windows 7 Home, Starter och Pro-versionerna
fungerar till övriga versioner av Windows 7. Rätt till
två stegs programuppgradering (SMA) ingår. För yt
terligare två steg krävs en SMA uppgradering.

Script som gör det enklare att använda ljudredige
ringsprogrammet Sound Forge med JAWS. Scripten
har bra stöd för punktdisplayer och flerkanalsredige
ring. Fungerar till Sound Forge version 9 och 10.
Art. nr: 7350037465161
Pris: 1 000 kr

JAWS-script till SADiE
Script till skärmläsningsprogrammet JAWS för att
kunna använda ljudredigeringsprogrammen med
talsyntes och punktdisplay för gravt synskadade från
SADiE. Framförallt bra punktstöd med dessa script
som är optimerade för Braillex EL men som även
fungerar till andra punktdisplayer.

Art. nr: 7350037461620
Pris: 14 900 kr

18 625 kr med moms

Art. nr: 7350037465154
Pris: 10 000 kr

Art. nr: 7350037461637
Pris: 17 900 kr

Pro
22 375 kr med moms

Caketalking for Sonar

Art. nr: 73500374616244
Pris: 1 300 kr

Standard

Sma-uppgrad, Standard
1 625 kr med moms

Art. nr: 7350037461651
Pris: 2 320 kr

SMA-uppgrad, Pro
2 900 kr med moms

Art. nr: 7350037461675
Pris: 3 000 kr

uppgrad till Pro
3 750 kr med moms

1 250 kr inkl moms

12 500 kr inkl moms

JAWS-script som möjliggör användning av ljud/MIDIeditorn Sonar Producer för gravt synskadade. Tillsam
mans med skärmläsaren Jaws skapar och redigerar
man musik med hjälp av talstöd och punktskrift.
Styrspråk, engelska.
Art. nr: 7350037465178
Pris: 2 890 kr

3 613 kr inkl moms
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SuperNova 12
Version 12 av dessa förstorings- och skärmläsningsprogram innebär många nyheter, t ex support för Office 2010.
Alla program heter nu SuperNova och för att skilja dem åt följer ett namntillägg.
SuperNova Access Suite är motsvarigheten till gamla
SuperNova, skärmläsningsprogrammet med försto
ring. Motsvarigheten utan förstoring (HAL) heter
SuperNova Screen Reader. Programmet med bara
förstoring, SuperNova Magnifier och förstoringspro
grammet som även har talsyntes, heter SuperNova
Reader Magnifier. Textförstoringen är nu mycket
bättre. Med nya textutjämningsfunktionen True
Font blir texten tydlig i alla förstoringslägen. Nu
klarar S
 uperNova också att hantera flera skärmar. Ett
användningsområde är att man kan ha förstoring på
sin dator även om man visar en presentation utan
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förstoring med projektor (man kan välja många olika
funktioner med flera skärmar). Förbättrad integration
med datorns videodrivrutiner gör att t ex uppgrade
ring av dessa kan göras utan ominstallering av Super
Nova. Praktiska tillbehörsprogram, t ex Internetradio
och podradiospelare medföljer. Talsyntesrösterna
Vocalizer ”Alva” (SE), ”Oskar” (SE) och ”Serena” (UK),
RealSpeak ”Alva” (SE) och Eloquence ”Reed” (US)
ingår, förutom till SuperNova Magnifier.
SuperNova fungerar till Windows XP, Vista och
Windows 7, 32 och 64-bitar.

Kombinerat förstorings- och skärmläsningsprogram
som styr talsynteser och punktdisplayer.
Art. nr: 7350037461415
Pris:10 900 kr

CD-version
13 625 kr med moms

Art. nr: 7350037461422
Pris:11 700 kr

Pen-version
14 625 kr med moms

hjälpmedelsprogram

SuperNova Access Suite
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SuperNova Screen Reader
Skärmläsningsprogram som styr talsynteser och
punktdisplayer.
Art. nr: 7350037461354
Pris: 7 900 kr

CD-version
9 875 kr med moms

Art. nr: 7350037461361
Pris: 8 600 kr

Pen-version
10 750 kr med moms

SuperNova Magnifier
Förstoringsprogram.
Art. nr: 7350037461477
Pris: 3 500 kr

CD-version
4 375 kr med moms

Art. nr: 7350037461569
Pris: 4 300 kr

Pen-version
5 375 kr med moms

SuperNova Reader Magnifier
Förstoringsprogram med talsyntes.
Art. nr: 7350037461576
Pris: 5 200 kr

CD-version
6 500 kr med moms

Art. nr: 7350037461484
Pris: 5 900 kr

Pen-version
7 335 kr med moms
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38

Förstoringsprogram som bl a fungerar till Windows
Vista, Windows 7 och till Microsoft Office 2010. Med
xFont ser förstorad text bra ut. Bra inställningar för
mus och skrivmarkör gör det lätt att hitta dem på
skärmen. Skärmens färger kan ändras. Har stöd för
dubbla skärmar som kan användas på olika sätt.
• Förstoring på den ena och ej på
den andra
• Båda har stort förstoringsfönster
• Båda visar samma bild
Inställbar förstoring:
1,25–36 gånger, bland annat 2,5x.
Finns som CD- och som USB-
version som gör flyttning av pro
grammet mellan datorer (adminis
tratörsrättigheter behövs) möjlig.
Startas automatiskt när USB-minnet sätts in.
ZoomText Magnifier innehåller förstoring medan
ZoomText Magnifier/Screenreader även styr talsynte
ser. Bra dokumentläsningsfunktion där text kan visas
med korta rader och det ord talsyntesen läser upp
markerat. Engelsk talsyntes ingår, svenska talsyntes
rösten Alva kan köpas till ett lägre pris när man
beställer ZoomText.
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Art. nr: 7350037461729
Pris: 3 900 kr

Magnifier
4 875 kr med moms

Art. nr: 7350037461743
Pris: 5 600 kr

Magnifier/Screenreader
7 000 kr med moms

Art. nr: 7350037461736
Pris: 5 000 kr

Magnifier USB
6 250 kr med moms

Art. nr: 7350037461750
Pris: 6 700 kr

Magnifier/Screenreader USB
8 375 kr med moms

Art. nr: 7350037464874
Pris: 700 kr

Alva till Zoomtext
875 kr med moms

hjälpmedelsprogram

Mobile Speak 5

Mobile Geo

Skärmläsningsprogram för mobiltelefoner, Smartpho
nes och handdatorer. Svensk talsyntes från Infovox
ingår. De flesta av telefonens/handdatorns funktioner
blir tillgängliga, t ex SMS, kontakter och missade
samtal. Även stöd för punktdisplayer ingår. Fungerar
till Symbian 60 och Windows Mobile.

GPS-navigeringsprogramvara för Windows Mobile
baserade mobiltelefoner och handdatorer. Designad
som ett navigeringshjälpmedel för synskadade. Fung
erar med ett stort antal Windowsmobiler.

Art. nr: 7350037461859
Pris: 2 150 kr

2 688 kr med moms

Mobile Speak 5 Gold
Innehåller även förstoring som är inställbar 2–6 gånger.
Även Mobile Daisy och färgindikatorfunktion ingår.
Art. nr: 7350037467424
Pris: 2 500 kr
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Några funktioner
• Läser positionen (adressen)
• Läser intressepunkter i närheten
• Ruttplanering
• Ger instruktioner längs en rutt
Art. nr: 7350037467431
Pris: 5 950 kr

7 438 kr med moms

3 125 kr med moms

Mobile Daisy 5
Program för att läsa Daisy-böcker med mobiltelefon.
Fungerar bäst med skärmläsningsprogrammet Mobile
Speak, men kan även användas utan skärmläsare.
Några funktioner
• Variabel hastighet, justerbar volym
• Navigering i nivåer, t ex kapitel eller sida
• Klarar Daisy-böcker med endast text, ljud eller
böcker med både text och ljud
• Egna röstanteckningar kan spelas in och visas i
bokmärkeslistan samt spelas upp vid läsning.
Bokmärken kan sättas och användas
• Läsning börjar alltid från den punkt där den slutade
senast
• Kan spela böcker från bookshare.org
Art. nr: 7350037461903
Pris: 450 kr

562 kr med moms
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Braille är ett internationellt alfabet uppbyggt av en matris på sex
eller åtta punkter som man läser med fingrarna. Traditionellt skrivs
punktskrift på lite tjockare papper för att punkterna ska hålla bra.
Numera används ofta punktdisplayer, en läsrad med stift, som
kan röra sig upp och ner så att en kort text byggs upp. En punktdisplay kan kopplas till dator. När man kör skärmläsningsprogrammet i datorn, skickar det text till punktdisplayen så att information
på skärmen kan läsas på punktskrift.

punktdisplayer

Finns i olika längder. Till bärbara
datorer används ofta en punktdis
play med 40 teckens läsrad. Till
stationära datorer används ofta
längre läsrader, 66, 70 eller 80
tecken. En lång läsrad ger bättre
bild av hur skärmbilden ser ut och
är generellt lättare att använda.
Tidigare placerades tangent
bordet eller den bärbara datorn
ovanpå punktdisplayen. Numera
finns så små punktdisplayer att de
istället kan placeras framför tang
entbordet. Även anslutningen till
datorn utvecklas. USB-anslutning
är en självklarhet och trådlös an
slutning via Bluetooth vanlig.

kan skrivas ut och bli tillgänglig för
gravt synskadade. För att under
lätta överförandet och för att
punktskriften ska bli bra, används
punktkonverteringsprogram i
datorn.
anteckningshjälpmedel

Hjälpmedel med bra programvara,
punkttangentbord och en kort läsrad med punktskrift blir ett bra
anteckningshjälpmedel. Man kan
skriva och läsa var man än befin
ner sig.

punktskrivare

Punktskrift kan skrivas på papper
med hjälp av punktskrivare som
ansluts till datorn som en vanlig
skrivare. All digitalt lagrad text
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Alva USB 640
Ny liten och enkel punktdisplay från Optelec som
ansluts via USB till datorn. Tar även kraften via USB.
Trots att punktdisplayen är mycket liten finns bekväma
tumtangenter för navigering och även Cursor Routingtangenter som flyttar markören till utpekat ställe.
Eftersom punktdisplayen bara är 1,8 cm hög och
har läsraden nära bakre kanten blir ergonomin bra vid
placering framför bärbar dator eller tangentbord.
Alva USB är en avskalad variant av vår storsäljare
Alva BC 640.
Storlek: 33,8 x 7,5 x 1,8 cm
Vikt: 540 gr
Art. nr: 7350037466083
Pris: 29 900 kr
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37 375 kr med moms

Alva BC640
Liten punktdisplay som kan placeras framför dator
eller tangentbord och anslutas via USB eller Bluetooth
(trådlöst) till dator, handdator eller mobiltelefon.
Bekväma tumtangenter för navigering och Cursor
Routing-tangenter framför läsraden är enkla att nå.
Levereras med Alva Explorer installerat. Displayen kan
via USB anslutas till vilken Windows-dator som helst
med punkt och tal (svenska och engelska) och använ
da t ex Word, Internet Explorer och Outlook Express.
Installation och administratörsrättigheter behövs ej.
Storlek; 338x75x18 mm
Vikt: endast 725 g
Art. nr: 7350037461996
Pris: 48 600 kr

60 750 kr med moms

Alva BC640 med Feature Pack
Påbyggnadsdelen (Feature Pack, FP) med punkttang
entbord gör punktdisplayen också till ett antecknings
hjälpmedel. Innehåller även ljud – kan använda BC640
som trådlös punktdisplay till datorn med tangentbord
och tal och skriva anteckningar direkt, utan uppkopp
ling till annan apparat.
Storlek: 338x116x20 mm
Vikt: 950 g
Art. nr: 7350037462009
Pris: 51 200 kr
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64 000 kr med moms

Liten 80-teckens punktdisplay avsedd att placeras
framför tangentbordet. Ansluts trådlöst till datorn via
Bluetooth eller med kabel till USB-port. Har tio tum
tangenter och dubbla uppsättningar kontrolltangen
ter på displayens ovansida. Tangentbord kan anslutas.
Är displayen ansluten via Bluetooth så fungerar även
tangentbordet via Bluetooth. HAL/SuperNova kan
installeras internt så att skärmläsaren flyttas samtidigt
som displayen mellan olika datorer. Kan delas så att
t ex större delen används för att läsa datorskärmen
och några tecken för att läsa mobiltelefonen.
Storlek: 18x76x594 mm
Vikt: 1140 g
Art. nr: 7350037463891
Pris: 106 000 kr

132 500 kr med moms

EasyLink 12
Anteckningshjälpmedel med 12 punktceller. Har sex
punkttangenter; mellanslag, kontroll-, shift- och två
funktionstangenter samt joystick istället för piltangen
ter. Trådlös anslutning (Bluetooth). Kan användas som
punktdisplay till dator/handdator med Mobile Speak,
JAWS (endast punktdisplay), SuperNova eller Talks.
Vikt: 260 g
Art. nr: 7350037460470
Pris: 14 000 kr

17 500 kr med moms

EasyLink
Som föregående men utan punktdisplay
Art. nr: 7350037460456
Pris: 3 400 kr

utan programvara
4 250 kr med moms
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Alva BC680
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Braillex EL
Komplett serie punktdisplayer av hög kvalitet. Unik tangent, Easy Access Bar (EAB), längs hela framkanten
för enkel navigering i Windowsprogram och texter. Den kan röras framåt, bakåt, uppåt och neråt i två steg.
Händerna behöver inte flyttas från läsraden när man läser – snabbt och ergonomiskt. Ansluts till dator och får
ström via USB.
Bra drivrutiner till skärmläsningsprogrammen JAWS och HAL/SuperNova. Finns med konkava eller plana
punktceller.
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Braillex EL 40s
Liten punktdisplay med 40 tecken. Ansluts till dator
och får ström via USB – inget batteri behöver laddas.
Kan placeras framför bärbar dator.
Storlek: 310x115x22 mm
Vikt: 900 g
Art. nr: 7350037462115
Art. nr: 7350037462108
Pris: 59 000 kr

plana celler
konkava celler
73 750 kr med moms

Braillex EL 66s
Punktdisplay för stationära datorer med 66 teckens
läsrad. Passar under vanligt tangentbord. Cursor 
Routing-knapp ovanför varje cell.
Storlek: 470x280x22 mm
Vikt: 2,0 kg
Art. nr: 7350037462146
Art. nr: 7350037462139
Pris: 96 000 kr
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plana celler
konkava celler
120 000 kr med moms

datorbaserade punkthjälpmedel
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Braillex EL 80s
Punktdisplay för stationära datorer med 80 teckens
läsrad. Dubbla Cursor Routing-knappar ovanför varje
punktcell.
Storlek: 570x280x22 mm
Vikt: 2,4 kg
Art. nr: 7350037462160
Art. nr: 7350037462153
Pris: 110 000 kr

plana celler
konkava celler
137 500 kr med moms

Braille-In
Punkttangentbord till IBM-kompatibla datorer.
Ansluts till tangentbordsingången och är därför
oberoende av operativsystem. En tangent för varje
finger samt piltangenter och ytterligare en lätthittad
tangent i varje hörn. De flesta tangentkombinationer
kan genereras, även två- och tretangentstryckningar.
Levereras med svensk punktskriftskod, men även
andra finns att få.
Art. nr: 7350037462122
Pris: 9 800 kr

12 250 kr med moms
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• Braille Sense OnHand
Användbart och lätt anteckningshjälpmedel med 18
punktceller, punkttangentbord och talsyntes (Infovox).
Har vad man kan önska sig av ett anteckningshjälp
medel.

Braille Sense Plus B32
Mångsidigt och lätt anteckningshjälpmedel med 32
punktceller, punkttangentbord, talsyntes (Infovox) och
svartskriftsdisplay.

Tekniska fakta
• Inbyggt 4 Gb minne
• Bra MP3-spelare samt Daisyspelare och radio
• Inbyggd Bluetooth och Wireless LAN. Internet nås
via WLAN
• Inbyggd GPS-mottagare och elektronisk kompass
• Ordbehandling samt bl a program för kalender,
adressbok, e-post och klocka.
Storlek: 17,2 x 9 x 2,7 cm
Vikt: 425 gr
Art. nr: 7350037467219
Pris: 32 000 kr

40 000 kr med moms

Tekniska fakta
• Inbyggt 8 GB minne.
• Bra MP3-spelare samt Daisy-spelare och radio.
• Inbyggd Bluetooth och Wireless LAN. Internet kan
nås via WLAN eller trådburet LAN.
• Inbyggd svartskriftsskärm och VGA-utgång för
inkoppling till större skärm.
• Ordbehandling samt bl a program för k alender,
adressbok, E-post och klocka.
Batteritid: >10 timmar
Storlek: 25x13x4 cm
Vikt: 924 g
Art. nr: 7350037460401
Pris: 49 000 kr

61 250 kr med moms

Braille Sense QWERTY
Som ovanstående men med ”skrivmaskinstangent
bord”. Saknar inbyggd svartskriftsdisplay. Svensk
version, men å, ä och ö ligger inte på ”rätt” ställe på
tangentbordet.
Art. nr: 7350037464867
Pris: 49 000 kr
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61 250 kr med moms

Mångsidigt anteckningshjälpmedel med punkttangentbord och talsyntes från Infovox. Punktdisplay kan
kopplas till.
Bland annat finns följande program
• Filhantering
• Ordbehandling
• Adressbok
• Kalender
• E-post
• Mediaspelare
• Web browser
• Daisyspelare
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Tekniska fakta
• Processor PXA270, 540 MHz
• Minne 1 GB (åtkomligt för användaren)
• Expansion USB (2.0), kortplatser för SD och CFminneskort
• Trådlös anslutning WLAN och Bluetooth
• Inbyggd FM-radio
• Uppladdningsbart batteri, klarar 12 timmars
kontinuerlig användning
Storlek: 188x77x25 mm
Vikt: 270 g
Art. nr: 7350037460418
Pris: 22 400 kr

28 000 kr med moms

SyncBraille 20
Liten och enkel 20-teckens punktdisplay med USBanslutning. Kan anslutas till Voice Sense eller dator.
Drivrutiner finns till HAL/SuperNova och JAWS.
Cursor Routing-knappar och 4 navigeringsknappar,
två på var sida om läsraden.
Storlek: 183x85x20 mm
Vikt: 280 g
Art. nr: 7350037460425
Pris: 14 900 kr

datorbaserade punkthjälpmedel

Voice Sense

18 625 kr med moms
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Index version 4
Helt nya versioner med ny färgsättning och helt ny elektronik av de svensktillverkade punktskrivarna som kan
anslutas till dator på flera sätt. Förutom skrivar- och serieport finns USB- och nätverksport. Den inbyggda nät
verksporten gör att punktskrivaren kan anslutas direkt till nätverket med en egen IP-adress.
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• Index Braille Box
Produktionsskrivare för lösblad med arkmatare för
400 papper. Skriver 800 sidor per timme. Låg ljud
volym vid utskrift.
Den nya punktskrivaren Braille Box från Index i
Gammelstad utanför Luleå har fått en mycket pre
stigefullt designpris, Reddot product Design award
2011. Det är ett pris som t ex iPad fick 2010.
Art. nr: 7350037467448
Pris: 95 000 kr
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118 750 kr med moms

Lättanvänd, dubbelsidig punktskrivare för lösblad
som sorteras för läsning eller bindning. Nytt för ver
sion 4 är att den även kan skriva ut på A3-papper som
förviks till A4 så att man kan skriva ut häften. Skriver
fyra sidor/minut.
Storlek: 560x180x450 mm
Vikt: 13,8 kg
Art. nr: 7350037462221
Pris: 27 000 kr

33 750 kr med moms

Ljudhuv, Index Everest
Stora glasdörrar gör det lätt att komma åt skrivaren.
Placeras på bord.
Storlek: 670x400x680 mm
Vikt: 19,3 kg
Art. nr: 7350037462238
Pris: 6 000 kr

7 500 kr med moms

Ljudhuv, Index Everest
Golvmodell med glasdörrar.
Storlek: 1520x510x690 mm
Vikt: 43 kg
Art. nr: 7350037462245
Pris: 10 000 kr

12 500 kr med moms

Punktpapper Everest
A4, 250 ark, 160 g/m2.
Art. nr: 7350037463822
Pris: 60 kr

75 kr med moms
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• Index Everest
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• Index Basic
Väldesignad punktskrivare för traktormatat papper
(med hål i kanten). Dubbelsidig och snabb utskrift,
cirka 300 sidor per timme.
Storlek: 521x246x120 mm
Vikt: 9,5 kg
Art. nr: 7350037462214
Pris: 20 500 kr

25 625 kr med moms
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Ljudhuv Index Basic
Golvmodell med plats för både färdig punktskrift och
oskrivet papper.
Storlek: 610x440x1170 mm
Vikt: 42 kg
Art. nr: 7350037462269
Pris: 7 000 kr

8 750 kr med moms

Ljudhuv Index Basic
Effektiv ljudhuv som reducerar ljudet från skrivaren
med 20 dB (AA), vilket motsvarar 85 procent av bul
lernivån. Levereras monterad och färdig att använda.
Pappersmagasinet rymmer 80 färdigskrivna ark.
Avsedd att placeras på bord.
Storlek: 600x750x180 mm
Vikt: 14,4 kg
Art. nr: 7350037462252
Pris: 4 500 kr

5 625 kr med moms

Punktpapper för Index Basic
Punktpapper med ”hålkant” för traktormatade
skrivare, 160 g/m2, 12 tum långt, A4-bredd (210x304,8
mm) med perforering så att man kan riva bort
arkmatningshålen.
Art. nr: 7350037463815
Pris: 298 kr
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Kartong om 600 ark
372 kr med moms

övriga hjälpmedel
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Trekker Breeze
Talande, GPS-baserat orienteringshjälpmedel som är
lättanvänt för gravt synskadade. Viktig funktion är att
kunna spela in en väg man sedan kan följa.
Märken läggs in genom inspelade talmeddelanden
som spelas upp när man passerar dem. Har ”var är
jag”-knapp som talar om vad som finns i närheten.
Vägnamn och intressepunkter meddelas automatiskt.
Man kan söka en viss adress. För att skriva in
denna används knapparna på Breeze på samma sätt
som man skriver på en mobiltelefon. Den inskrivna
adressen sparas som en destination i listan med favo
riter och man kan sedan bli guidad dit.
Innehåller kartor för Sverige, Norge, Finland och
Danmark.
Storlek: 127x50x25 mm
Vikt: 200 g
Art. nr: 7350037460289
Pris: 8 800 kr

11 000 kr med moms

www.polarprint.se

övriga hjälpmedel
52

• ClearReader+
ClearReader+ är en mycket snabb, lättanvänd och
bärbar läsmaskin. Det uppladdningsbara batteriet
räcker för 4 timmars kontinuerlig användning eller 48
timmars standby.
ClearReader+ ser ut som en gammaldags trans
istorradio och är ännu enklare att använda. När ett
papper ska läsas trycker man på kameraarmen så att
den fälls upp, placerar pappret framför apparaten
och trycker på den stora knappen på ovansidan.

Efter några sekunder startar uppläsningen med den
svenska talsyntesrösten Alva.
Innehåller fyra valbara språk (23 talsyntesröster
finns att välja mellan).
Storlek: 23 x 24 x 10 cm
Vikt: 2,5 kg
Art. nr: 7350037466991
Pris: 24 400 kr

30 500 kr med moms

• ClearReader Feature Pack
Består av ett tangentbord som ansluts till Clear
Reader. Då en skärm ansluts kan den upplästa texten
visas med valfri förstoring. Ord som läses markeras.
Man kan även spara inläst text och bilder på SD-
minneskort eller USB-minne och välja att läsa upp
redan sparade texter.
Art. nr: 7350037467455
Pris: 4 380 kr
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5 475 kr med moms

övriga hjälpmedel
Tangentbord finns som tillbehör för att växla mellan
de installerade språken svenska och engelska. Fler
språk kan köpas till. Med tangentbordet kan man
också spara upp till fyra sidor text.
Varianten Eye Pal Solo LV innehåller tangentbord
och bildskärm.

Eye Pal Solo
Lättanvänd läsmaskin där den text som ska läsas
läggs på lådan och efter ett par sekunder läses den
upp med svenska talsyntesrösten Alva.
En inbyggd rörelsesensor kan aktiveras så att man
kan göra paus genom att föra handen ovanför pap
peret. Man sätter igång den igen på samma sätt.

Art. nr: 7350037464751
Pris: 19 900 kr

Eye Pal Solo
24 875 kr med moms

Art. nr: 7350037464768
Pris: 24 700 kr

Eye Pal Solo LV
30 875 kr med moms

Art. nr: 7350037464775
Pris: 2 800 kr

Tangentbord till Eye Pal Solo
3 500 kr med moms

Art. nr: 7350037464799
Pris: 2 500 kr

Tilläggsspråk till Eye Pal Solo
3 125 kr med moms

• Eye Pal
Läser snabbt och enkelt in text till dator. Består av
program och en bärbar kamera och ansluts via USB,
ingen annan kabel behövs. Kamerans hopvikbara sta
tiv fungerar som guide för hur pappret ska placeras
när det ska läsas in. Mycket snabb, läser in 20 sidor
per minut (även bokuppslag), tolkning av en sida text
på ca 3 sekunder. Sköts helt från datorns tangent
bord, inga knappar på kameradelen. Passar bra ihop
med en bärbar dator. Svensk och engelsk talsyntes
ingår. Inläst material kan sparas som text- eller ljudfil.
Fungerar bra tillsammans med alla skärmläsare.

Fungerar till Windows XP och Windows 7. Minikrav på
dator: 2 GHz-Pentiumprocessor eller motsvarande, 
1 Gb arbetsminne, 1 Gb ledigt utrymme på hård
disken och en USB 2-port. Finns även i en version för
MAC (extra kostnad).
Vikt: 0,54 kg.
Art. nr: 7350037467301
Pris: 9 990 kr

12 488 kr med moms

Art.nr: 7350037467714
Pris: 450 kr

Mac-program
563 kr med moms
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• Ledfyr Step Hear SH-200-VDE
Ljudfyr avsedd både för inomhus- och utomhusbruk.
Tre meddelanden kan spelas in och sedan spelas upp
igen.
Basenheten placeras på en plats man vill kunna
hitta till. Används tillsammans med en aktivator som
brukaren bär med sig. När man kommer tillräckligt
nära (tre olika avstånd kan ställas in) piper och vibre
rar aktivatorn och man kan trycka på någon av de
tre knapparna för att spela upp ett av de inspelade
meddelandena.
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Art. nr: 7350037467479
Pris: 1 950 kr

2 438 kr med moms

Art. nr: 7350037467462
Pris: 2 800 kr

med solcell
3 500 kr med moms

• Ledfyr Step Hear SH-200
aktivator
Aktivator med tre knappar för Ledfyren Step Hear
SH-200-VDE. Levereras med laddningsställ. Cirka 200
timmars stand-by tid.
Art. nr: 7350037467486
Pris: 385 kr
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481 kr med moms

Svensktalande hushållsvåg som väger upp till 5 kg.
Stor display med 2,5 cm höga siffror. Har knapp
för att repetera vikten om man inte hörde den och
volymkontroll. Drivs med 4 st 1,5 V AAA-batterier
(medföljer). Uttag för batterieliminator. Hörlurar kan
köpas som tillbehör.
Storlek: 220 x 145 x 26 mm
Vikt: 588 g
Art. nr: 7350037467233
Pris: 1 000 kr

1 250 kr med moms

Colorino
Enkel svensktalande färgindikator som kan detektera
150 färger. Tre volymlägen. Levereras med två 1,5 V
AA-batterier och liten väska.
Storlek: 110x50x25 mm
Vikt: 85 g
Art. nr: 7350037460562
Pris: 1 695 kr

2 119 kr med moms

ColorTest
Svensktalande färgindikator som kan detektera 1700
färger. Levereras med batteriladdare och förvarings
väska.
Funktioner
• Ljusindikator
• Klocka med datum
• Stoppur
• Väckarklocka
• Rumstermometer
• Alternativ färgbeskrivning t ex midnattsblå
• Färganalys
• Volymkontroll
Storlek: 160x40x20 mm
Vikt: 100 g
Art. nr: 7350037460579
Pris: 7 900 kr

Standard
9 875 kr med moms
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• Heidi – talande hushållsvåg
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DoubleCheck
Svensktalande kalkylator. Har förutom fyra räknesätt
bl a följande funktioner:
• Tid och datum även väckarklocka
• Procent
• Roten ur
• Kvadraten på
• Potenser
Konverterar måttenheter, t ex tum till centimeter,
Fahrenheit till Celsius mm. Dessutom kan volym,
talhastighet och uttalsätt för tal ställas in.
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Art. nr: 7350037463525
Pris: 990 kr

Turbo 6

Turbo 4

Svensktalande batteriladdare med möjlighet att ladda
de flesta typer av batterier av typ AAA, AA, C, D och
9V batterier. Varje fack övervakas separat och vilken
batterikombination som helst kan
laddas samtidigt oberoende av
storlek eller kemisk uppbyggnad.
Totalt 6 laddningsfack.
Storlek: 180x185x60 mm
Vikt: 480 g

Liknar föregående modell men
klarar bara batterier av typ AAA
och AA. Fyra laddningsfack.
Storlek: 145x95x50 mm
Vikt: 205 g

Art. nr: 7350037462283
Pris: 1 500 kr

Art. nr: 7350037462276
Pris: 1 200 kr

1 238 kr med moms

1 500 kr med moms

1 875 kr med moms

SweetHeart
Lättanvänd, svensktalande blodtrycksmätare med
extra stor display (85x70 mm). Mäter redan under
pumpningen och ger snabb mätning med mindre
tryck i manschetten. Tre minnen för upp till 300
mätningar per person. Pipsignal för hjärtslag. Lagrad
data och information kan lätt upprepas. Värden kan
raderas, kopieras till annat minne eller skickas till
dator. Inbyggd klocka.
Storlek: 170x136x90 mm
Vikt: 480 g
Art. nr: 7350037462344
Pris: 2 490 kr
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Sherlock
Svensktalande märksystem för gravt synskadade.
Avläsningsenhet med två knappar samt etiketter för
märkning av föremål. Ett meddelande talas in när man
för märkapparaten mot etiketten med ena knappen
intryckt. Det spelas upp när man för apparaten mot
etiketten med den andra knappen intryckt. Man kan
spela in nya meddelanden och återanvända etiketter
na. 25 självhäftande etiketter och 10 plastknappar att

fästa på t ex kläder medföljer och kan kompletteras
med fler. Märksystemet kan lagra 2 000 etiketter eller
2,5 timmars talinspelning. Två 1,5 volts AA-batterier.
Storlek: 110x50x25 mm
Vikt: 85 g inkl batterier
Art. nr: 7350037462313
Pris: 2 400 kr

3 000 kr med moms

Art. nr: 7350037462337
Pris: 250 kr

25 extra etiketter
312 kr med moms

Art. nr: 7350037462320
Pris: 540 kr

25 extra plastknappar
675 kr med moms

ZeitGeist
En talande tidsmaskin. Lättanvänd klocka med datum,
alarm, stoppur, och många roliga tidsfunktioner.
Talar om aktuell tid, automatisk omställning av sommaroch vintertid. Kalender hundra år bakåt och framåt i
tiden. Talar om veckodag, veckonummer, antal dagar
som passerat respektive är kvar på året, månfas och
stjärntecken. Ger även förslag på vad som passar att
göra respektive månfas.
• Stoppur upp till 24 timmar
• Äggklocka upp till 60 minuter
• 7 dagars timer
• Väckarklocka
• Födelsedag
• Agenda med påminnelsefunktion. Olika intervall
kan väljas, en gång, varje dag, en gång i veckan,
varje vardag, en gång i månaden eller årligen.
Storlek: 115x30x15 mm
Vikt: 65 g
Art. nr: 7350037462351
Pris: 1 300 kr

Standard
1 625 kr med moms

Art. nr: 7350037462368
Pris: 1 200 kr

Basic (klocka och datum)
1 500 kr med moms
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PowerMag+
Belysningen i ljuslupparna och förstoringsglasen består av en lysdiod (LED) som drivs av 3 st 1,5 volts AAA-
batterier. Dioden är 5 mm och lämnar ett starkt och kallt vitt ljus, färgtemperatur ca 5000 K.
Batterierna håller för 50–60 timmars användning. Förstoringsglasen är tänkta för mobil användning och
levereras med ett mjukt tygfodral som skyddar mot repor vid transport. Ljuslupparna är avsedda att användas
stationärt. Normalt läsavstånd vid användning av ljuslupparna är 40 cm.
Strömbrytaren som används för att slå på belysningen är mörkt blå, en mycket god kontrast till de i övrigt vita
förstoringsglasen. Utformningen av strömbrytaren, med tydlig och skarp kant, gör det lätt att slå av och på ljuset.
PowerMag+ är producerade av Schweizer för Optelec.
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Förstoringsglas, ljus 3,5x/10D

Förstoringsglas, ljus 7x/24D

Art. nr: 7350037466748
Pris: 286 kr

Art. nr: 7350037466793
Pris: 257 kr

358 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 3,5x/10D, vinklad

Förstoringsglas, ljus 8x/28D

Art. nr: 7350037466755
Pris: 286 kr

Art. nr: 7350037466809
Pris: 215 kr

358 kr med moms

328 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 5x/16D
Art. nr: 7350037466779
Pris: 262 kr
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Art. nr: 7350037466717
Pris: 230 kr

288 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 13x/48D
328 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 6x/20D
Art. nr: 7350037466786
Pris: 245 kr

269 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 10,75x/39D

Förstoringsglas, ljus 4x/12D
Art. nr: 7350037466762
Pris: 262 kr

321 kr med moms

Art. nr: 7350037466724
Pris: 248 kr

310 kr med moms

Förstoringsglas, ljus 15x/56D
306 kr med moms

Art. nr: 7350037466731
Pris: 255 kr

319 kr med moms

Art. nr: 7350037466656
Pris: 427 kr

Ljuslupp PM+ 8x/28D
538 kr med moms

Ljuslupp PM+ 4x/12D
Art. nr: 7350037466663
Pris: 310 kr

388 kr med moms

369 kr med moms

Art. nr: 7350037466625
Pris: 310 kr

388 kr med moms

Ljuslupp PM+ 13x/48D
375 kr med moms

Ljuslupp PM+ 6x/20D
Art. nr: 7350037466687
Pris: 295 kr

Art. nr: 7350037466700
Pris: 295 kr

Ljuslupp PM+ 10,75x/39D

Ljuslupp PM+ 5x/16D
Art. nr: 7350037466670
Pris: 300 kr

övriga hjälpmedel

Ljuslupp PM+ 3x/8D

Art. nr: 7350037466632
Pris: 326 kr
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408 kr med moms

Ljuslupp PM+ 15x/56D
369 kr med moms

Art. nr: 7350037466649
Pris: 340 kr

425 kr med moms

Ljuslupp PM+ 7x/24D
Art. nr: 7350037466694
Pris: 310 kr

388 kr med moms
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Förstoringsstenar
Tre olika storlekar, tillverkade av optiskt akrylglas.
Konkav botten för att undvika repor. Förstorar ca 1,8
gånger. Svart tygpåse ingår.
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Läslinjaler
Två olika storlekar, 140 mm x 20 mm resp 200 mm x
35 mm. Båda förstorar 2 gånger. Den större har en
röd läslinje som gör det lätt att följa raden.

Art. nr: 7350037466816
Pris: 156 kr

50 mm
195 kr med moms

Art. nr: 7350037466922
Pris: 63 kr

140 mm
79 kr med moms

Art. nr: 7350037466823
Pris: 216 kr

65 mm
270 kr med moms

Art. nr: 7350037466939
Pris: 115 kr

200 mm
144 kr med moms

Art. nr: 7350037466830
Pris: 300 kr

80 mm
375 kr med moms

Scribolux
Lupp på ben med LED-belysning. Bra när man vill skri
va med belysning och förstoring, t ex fylla i blanketter.
Förstoringsglasets storlek: 100x75 mm, höjd 75 mm.
Förstoring: 2,8 gånger.
Batterier ingår (3 st AAA).
Art. nr: 7350037463495
Pris: 580 kr

725 kr med moms

Makrolux
Förstoringshjälpmedel med
LED-belysning. Ligger an mot
underlaget och ger alltid rätt fokus.
Förstoring: 2,2 gånger
Storlek: 90x35x70 mm
Batterier ingår (3 st AAA)

Makrolux 3,6
Som ovan men med extra lins
för högre förstoringsgrad.
Förstoring: 3,6 gånger
Art. nr: 7350037467318
Pris: 850 kr
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1 063 kr med moms

Art. nr: 7350037463488
Pris: 625 kr

781 kr med moms
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Kikare
från amerikanska Walters Low Vision Optics som har
producerat kikare för synsvaga i många år.

Monokikare
12,5 graders synfält. Närgräns 14 cm. Gängor för
montering i glasögonbågar. Storlek 50x21 mm, 
vikt 30 g.

8,5 graders synfält. Närgräns 50 cm. Storlek 133x45 mm,
vikt 197 g.

Art. nr: 7350037464584
Pris: 2 050 kr

Art. nr: 7350037464652
Pris: 1 950 kr

2,75x8
2 563 kr med moms

8x30 gummerad
2 438 kr med moms

7,5 graders synfält. Närgräns 22 cm. Gängor för mon
tering i glasögonbågar. Storlek 57x30 cm, vikt 51 g.

7,5 graders synfält. Närgräns c:a 2 meter. Fäste för
stativ. Storlek 185x65 mm, vikt 435 g.

Art. nr: 7350037464577
Pris: 1 250 kr

Art. nr: 7350037464683
Pris: 2 750 kr

3x20
1 563 kr med moms

8x50
3 438 kr med moms

12,5 graders synfält. Närgräns 20 cm. Storlek 62x30 mm,
vikt 74 g.

6 graders synfält. Närgräns 41 cm. Storlek 106x30 mm,
vikt 82 g.

Art. nr: 7350037464591
Pris: 950 kr

Art. nr: 7350037464645
Pris: 1 500 kr

4x12
1 188 kr med moms

10x20
1 975 kr med moms

9,3 graders synfält. Närgräns 25 cm. Storlek 72x30 mm,
vikt 74 g.

3,5 graders synfält. Möjlighet till närfokusering, när
gräns 43 cm. Storlek 135x30 mm, vikt 103 g.

Art. nr: 7350037464607
Pris: 950 kr

Art. nr: 7350037464676
Pris: 1 950 kr

6x16
1 188 kr med moms

9,3 graders synfält. Närgräns 25 cm. Storlek 87x30 mm,
vikt 79 g.
Art. nr: 7350037464614
Pris: 1 200 kr

6x16 gummerad
1 500 kr med moms

7,2 graders synfält. Närgräns 28 cm. Storlek 85x30 mm,
vikt 79 gr.
Art. nr: 7350037464621
Pris: 1 300 kr

8x20
1 625 kr med moms

Binokulära kikare
Hopvikbar. Närgräns 3 meter. Individuell inställning av
fokus.
Art. nr: 7350037464706
Pris: 500 kr

6x16 binokulär
625 kr med moms

Hopvikbar. Närgräns 3 meter.
Art. nr: 7350037464720
Pris: 1 600 kr

7,2 graders synfält. Närgräns 28 cm. Storlek 95x35 mm,
vikt 92 g.

Närgräns 4 meter.

Art. nr: 7350037464638
Pris: 1 600 kr

Art. nr: 7350037464713
Pris: 800 kr

8x20 gummerad
2 000 kr med moms

14x20
2 438 kr med moms

8x21 binokulär
2 000 kr med moms

10x25 binokulär
1 000 kr med moms
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TatraPoint
Mekanisk punktskriftsmaskin för A4-papper (max
bredd 235 mm). Skriver punktskrift med hög kvalitet,
högst 34 tecken per rad. Ett papper i taget rullas in i
maskinen. Inställbara marginalstoppar på båda sidor.
Klocka som varnar fem tecken från radens slut. Kan
skriva på dymotape. Levereras med transportväska.
Storlek: 240x250x90 mm
Vikt: 2,6 kg
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Art. nr: 7350037462375
Pris: 4 800 kr

6 000 kr med moms

TatraPoint Adaptive
Avståndet mellan tangenterna kan ändras för att
passa händernas storlek. Lämplig för barn. Finns i två
olika färgkombinationer.
Storlek: 340x280x100 mm
Vikt: 2,9 kg
Art. nr: 7350037462399
Art. nr: 7350037462382
Pris: 5 200 kr

Röd
Blå
6 500 kr med moms

Porttelefon för dövblinda
För att veta vem som släpps in, måste en dövblind
kunna kommunicera med den som ringer på. Denne
skriver på utomhusterminalen och den dövblinda
läser på sin dator. Används med anpassad dator.
Består av utomhusterminal med tangentbord och
teckenfönster, inomhusdel med anslutning till dator
samt Windowsbaserat dataprogram. Enkel installation
med kabel mellan utomhusdel och dator. Ansluts till
datorns serieport.
Art. nr: 7350037463853
Pris: 16 900 kr
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21 125 kr med moms

Specialdesignat tangentbord för synskadade. Svart
med tydligt graverade vita eller gula tecken.
Art. nr: 7350037462405
Art. nr: 7350037462412
Pris: 1 790 kr

Vita tecken
Gula tecken
2 238 kr med moms

ZoomText
Large Print Keyboard, gulsvart
Tangentbord med gula tangenter och stora, tydliga,
svarta tecken. Särskilda tangenter för effektiv styrning
av förstoringsprogrammet ZoomText. Svensk tangent
bordslayout.
Art. nr: 7350037463501
Pris: 1 095 kr

1 369 kr med moms

Fyra ark självhäftande, tydliga tecken för vanligt
tangentbord. Vita på svart och svarta på vit bakgrund
för bokstavstangenter samt två ark för siffer- och
funktionstangenter.
Art. nr: 7350037462443
Pris: 100 kr

Även för funktionstangenter
125 kr med moms

Tangentbordsdekaler

En uppsättning med svart text på gul bakgrund.

Självhäftande, stora och tydliga tecken att fästa på
tangentbord. Svarta på vit och vita på svart bakgrund.

Art. nr: 7350037462450
Pris: 150 kr

Art. nr: 7350037462429
Art. nr: 7350037462436
Pris: 50 kr

188 kr med moms

Versaler
Gemena
63 kr med moms

Taktil märkning
Ark om 48 självhäftande, transparenta ”märkduttar”
för tangentbord. Mjukt plastmaterial, fäster bra även
på konkava ytor.
Art. nr: 7350037462467
Pris: 50 kr

63 kr med moms
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VIG Keys
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• Markeringskäpp, kolfiber
Lätt och liten 6- eller 7-delad vit markeringskäpp
av kolfiber. Bra stabila rörskarvar av aluminium med
”Finger Guard”, plastdelar som skyddar fingrarna
från kolfiber. Levereras med en enkel doppsko, men
det finns andra doppskor som tillbehör. Enkelt och
behagligt handtag.
Finns i längder med 5 cm intervall, 6-delad i läng
derna 92–107 cm, 7-delad i längderna 112–127 cm.
Art. nr: se hemsida
Pris: 350 kr

438 kr med moms
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AmbuTech Teleskopkäpp
Tillverkad i kolfiber för styrka och låg vikt. Levereras
som standard med mycket hållbar keramisk doppsko.
Finns även med andra doppskor. Tre längder, kort
67–123 cm, mellan 78–145 cm och lång 90–172 cm.
Art. nr: 7350037464935
Art. nr: 7350037464942
Art. nr: 7350037464959
Pris: 650 kr

Kort
Mellan
Lång
813 kr med moms

Doppskor med gänga till markeringskäppar av kolfiber och till teleskopkäppar
pencil tip: Nylon, pennformad. Diameter som käppens rör. Vit. Pris: 24 kr, 30 kr med moms.
marshmallow tip: Nylon, enkel, marshmallowformad. Vit. Pris: 30 kr, 38 kr med moms.
roller tip: Form som Marshmallow Tip. Kan snurra. Kullager. Pris: 80 kr, 100 kr med moms.
rolling ball tip: Bollformad, 5 cm ø. Kan snurra. Kullager. Vit (Snöboll). Pris: 90 kr, 112 kr med moms.
ceramic tip: Mycket hållbar av keramiskt material. Pris: 120 kr, 150 kr med moms.

Markeringskäpp
För synsvaga som behöver visa att de har nedsatt syn.
Av aluminium och hopvikbar. Längder i 5 cm intervaller.
Tar liten plats ihopvikt.
Diameter: 10 mm.
Levereras med Pencil-tip.
Art. nr: se hemsida
		
Pris: 220 kr
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Tunn, 3 sektioner, 72–82 cm
Tunn, 5 sektioner, 87–137 cm
275 kr med moms

Diameter: 12,5 mm. Levereras med pennformad
doppsko som kan bytas till annan modell.
Art. nr: se hemsida
		
Pris: 220 kr

Normal, 4 sektioner, 90–135 cm
Normal, 5 sektioner, 135–150 cm
275 kr med moms

övriga hjälpmedel

Teknikkäpp

UltraLITE

Av aluminium och hopvikbar. ”Golfhandtag” med en
platt sida för bästa grepp. Levereras normalt med
Roller tip. Även andra doppskor finns, se lista.
Levereras i intervaller om 5 cm.

Stark, lätt och hopvikbar teknikkäpp av kolfiberarmerad
plast. Sektionsskarvar av aluminium med nylonring,
sk fingerguard. ”Golfhandtag” med platt sida för bra
grepp. Levereras normalt med Roller tip.
Även andra doppskor, se lista.
Levereras i intervaller om 5 cm.

Art. nr: se hemsida
		
Pris: 360 kr

4 sektioner, 92–137 cm
5 sektioner, 142–162 cm
450 kr med moms

Art. nr: se hemsida
Pris: 375 kr

6 sektioner, 117–162 cm
469 kr med moms

Som ovan men med krycka i form av en böj på alumi
niumrörets övre del.
Art. nr: se hemsida
Pris: 385 kr

med krycka 4/5 sektioner
481 kr med moms

Art. nr: se hemsida Hopvikbar, 4 sektioner, 97–137 cm
		
Hopvikbar, 5 sektioner, 142–162 cm
Pris: 450 kr
562 kr med moms
Art. nr: se hemsida Hopvikbar, 6 sektioner, 117–162 cm
Pris: 500 kr
625 kr med moms
Art. nr: se hemsida
Pris: 440 kr

Stel, 92–162 cm
550 kr med moms

Art. nr: se hemsida
Pris: 375 kr

Barnkäpp, 61–86 cm
469 kr med moms

Art. nr: se hemsida
Pris: 400 kr

Barnkäpp, hopvikbar, 76–105 cm
500 kr med moms

Doppskor till teknikkäpp, UltraLITE och markeringskäpp 12,5 mm
Lätt utbytbara med integrerad krok som fästs i käppens gummiband.
pencil tip: Nylon, pennformad. Diameter som käppens rör. Vit, orange, grön. Pris: 24 kr, 30 kr med moms.
marshmallow tip: Nylon, formad som marshmallow. Vit, orange och grön. Pris: 24 kr, 30 kr med moms.
high milage tip: Av polymer, 2–3 ggr starkare än nylon. Form som Marshmallow Tip. Pris: 56 kr, 70 kr med moms.
roller tip: Form som Marshmallow Tip. Kan snurra. Kullager. pris: 110 kr, 138 kr med moms.
jumbo roller tip: 6 cm ø. Kan snurra. Kullager. Pris: 145 kr, 181 kr med moms.
rolling ball tip: Bollformad, 5 cm ø. Kan snurra. Kullager. Vit eller röd. (Snöboll). Pris: 95 kr, 119 kr med moms.
metal tip: Metallskodd för att ge tydligare ljudskillnad. Pris: 56 kr, 70 kr med moms.
rover free wheeling tip: Hjul, 10 cm ø. Pris: 125 kr, 156 kr med moms.
www.polarprint.se
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Lysande doppsko
För teknikkäppar. Blinkar automatiskt i rörelse och när
det är mörkt. Består av en rullande doppsko plus den
blinkande delen.
Art. nr: 7350037464966
Pris: 250 kr

313 kr med moms
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Stödkäpp
Vit. Justerbar längd och tre olika handtag.
Art. nr: 7350037463426
Pris: 270 kr

77–94 cm, 409 g
338 kr med moms

Isdubb
Utfällbar. Skruvas fast på stödkäppen.
Art. nr: 7350037463419
Pris: 85 kr

106 kr med moms

Road Angel – vita gångstavar
Kan användas som gångstavar men fungerar för att
ge maximal trygghet även som markeringskäpp när
gata ska korsas. Läderhandtag med bekväm rem.
Levereras i par – vita stavar med reflekterande tape.
Bra alternativ som första markeringskäpp.
Art. nr: 7350037463259
Art. nr: 7350037463266
Art. nr: 7350037463273
Pris: 490 kr
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110 cm
115 cm
120 cm
612 kr med moms

För framställning av taktila bilder. Bilden ritas direkt
på svällpapperet eller överförs i kopieringsmaskin.
Svärtade ytor sväller, höjs och blir taktila när papperet
körs genom en svällpappersvärmare.

övriga hjälpmedel

Svällpapper

Svensktillverkat svällpapper
Extra temperaturtåligt. Passar till de flesta kopierings
maskiner.
Art. nr: 7350037462498
Pris: 7 kr

Format A4
9 kr med moms

Art. nr: 7350037462481
Pris: 17 kr

Format A3
21 kr med moms

Art. nr: 7350037462504
Pris: 14 kr

Format: F4, 297x260 mm
18 kr med moms

Flexi-Paper
Tåligt svällpapper som kan skrynklas, vikas och hante
ras utan att den taktila informationen skadas.
Art. nr: 7350037462511
Pris: 9 kr

Format A4
11 kr med moms

PIAF
Snabb, lättanvänd svällpappersvärmare med regler
bar effekt. Klarar upp till A3-format. Ger pip-signal
när nästa ark kan laddas.
Art. nr: 7350037462474
Pris: 9 700 kr

12 125 kr med moms
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Polar Print – trygg och stabil leverantör med marknadens bästa garantier.
Våra leverantörer är bland de mest välrenommerade i världen när det
gäller hjälpmedel för synskadade.

Ledande engelskt företag som produ
cerar skärmläsnings-, förstorings- och
Daisy-program.
www.yourdolphin.com

Världsomspännande hjälpmedelsföre
tag som bl a tillverkar talboksspelarna
Victor och orienteringshjälpmedlet
Trekker.
www.humanware.ca

Svensk leverantör av dikterings
programmet Voice Xpress och det
talande programmet Budgie Pro.
www.voxit.se

Ledande producent från Österrike av
i första hand talande hjälpmedel.
www.caretec.at

Japansk producent av talboksspelarna Plextalk.
www.plextalk.com

Världsledande producent av punkt
skrivare från Gammelstad, Luleå.
www.braille.se

Infovox ingår i Acapela group, största
producenten av talsynteser på svenska.
Mest kända är Infovox- rösterna Elin,
Erik och Emma.
www.acapela.com

Amerikansk producent som bl a
tillverkar skärmläsningsprogrammet
JAWS.
www.freedomscientific.com

Holländskt företag som är världens
största producent av förstorings
kameror. Tillverkar också punktdis
playen Alva.
www.optelec.com

Koreansk producent av hjälpmedel
för synskadade.
www.himsintl.com

Amerikansk producent av det kända
förstoringsprogrammet ZoomText.
www.aisquared.com

Tyskt företag, stor tillverkare av
punktdisplayer.
www.papenmeier.de
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agnetha.bryggman@polarprint.se
joakim.syk@polarprint.se

gunbritt.hallstrom@polarprint.se
fredrik.palo@polarprint.se

Joakim Syk
Tekniker
0920-20 34 37

Region väst
Göteborg

Aminogatan 34
431 53 Mölndal
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Marcus Eriksson
Tekniker
090-13 95 73

Emil Jansson
Tekniker
08-442 42 73

jan.fernstrom@polarprint.se

Christer Nilsson
Regionansvarig
08-442 42 71

emil.jansson@polarprint.se

Stockholm

Liljeholmsvägen 30
117 61 Stockholm
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

christer.nilsson@polarprint.se

Region öst

Jan Fernström
Försäljare
08-442 42 74

Margareta Gardtman
Utbildare
08-442 42 75

bjorn.bark@polarprint.se

Nils-Erik Pettersson
Utbildare, tekniker
090-13 95 57

Agnetha Bryggman
Tekniker
0920-20 34 32

sabina.fornhem@polarprint.se

Patrik Johansson
Regionansvarig
090-13 95 72

Fredrik Palo
Tekniker
0920-20 34 36

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13
info@polarprint.se
help@polarprint.se

margareta.gardtman@polarprint.se

Besöksadress:
Tvistevägen 47C
907 36 Umeå
  

Olle Fredriksson
Tekniker
0920-20 34 35

Gun-Britt Hällström
Administration
0920-20 34 31

marcus.eriksson@polarprint.se

Box 7982
907 19 Umeå
Tel 090-13 95 72

Staffan Syk
VD Polar Print
0920-20 34 34

nipe@polarprint.se

Umeå

patrik.johansson@polarprint.se

olle.fredriksson@polarprint.se

staffan.syk@polarprint.se

Region nord
Huvudkontor, Luleå
Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86
Besöksadress:
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Björn Bark
Regionansvarig
031-339 99 91

Sabina Fornhem
Försäljare
08-442 42 72

Roger Wittiko
Utbildare
040-97 17 70

Bertil Fridsén
Försäljare, tekniker
Växjö
0470-390 30

gunilla.noren@polarprint.se

Pia Lindgren
Regionansvarig
040-97 17 00

bertil.fridsen@polarprint.se

pia.lindgren@polarprint.se

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

roger.wittiko@polarprint.se

Region syd

Gunilla Norén
Synpedagog
070-350 77 66
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