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ALLMÄNT
Kan förskrivas som en anpassning till samtalsapparater, strömbrytare/ manöverkontakter,
larm, inmatningsenheter till datorer, handdator med kalenderprogramvara, bärbara datorer,
fjärrstyrsystem samt till brukares/ patients egenägda produkter inom kommunikation- och
informationsområdet som fungerar som hjälpmedel men som p g a sjukdom, skada,
funktionshinder inte kan hanteras. Sortimentet är rörligt ,dvs vad som finns att tillgå för
tillfället och vi hittar alternativ efter behov.

24 09 18 Omkopplare
Avser manöverkontakter för att sätta på eller av strömkretsar.
Förskrivare: Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Nivå: 2
Kriterier: Kan förskrivas till personer som på grund av sitt funktionshinder inte klarar små
knappar/vred till dator, telefon, radio, larm med mera.

24 18 12 Stativ
Fristående hållare som håller ett föremål i ett stadigt läge. Här ingår monteringsarmar.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut
Nivå: 2

SORTIMENT
MANÖVERKONTAKTER
Alla kontakter har en kabel om ca 1,5 m med en 3,5 mm stickpropp, denna kan anpassas med
en adapter till en 6,3 mm stickpropp, direkt in i befintligt larmuttag på de flesta särskilda
boenden och vårdavdelningar, Om de har ett uttag på 6,3 mm.

Adapter 6,3mm telepropp – 3,5mm hylsa S-35365 *

Adapter 3,5mm telepropp – 6,3mm hylsa S-35366 *

Förgreningskabel AK95 6,3mm telepropp till 2x6,3mm hylsa S-35394
För att ansluta två olika kontakter i ett befintligt larm med 6,3 mm hål i väggen behövs:
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Kontakt Specs
Manöverkontakt med en funktion som finns i flera färger. Samma kraft behövs över hela
tryckytan, ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Mått; 3,5 cm i diameter. Enkel att montera
med t ex dubbelhäftande kardborrband eller med hjälp av bottenplatta som har färdiga
skruvhål eller bottenplatta med möjlighet att fästa kardborreband. Tillverkad i tålig plast
Leverantör: Rehabcenter AB
S- 09689 röd
S-09692 grön
S-09691 blå
S-09690 gul
S-09693 svart

Rehabcenters kontakter och samtalsapparater har fått nya artikelnummer. Ej Specs
De levereras nu alltid med 5 lock i 4 olika färger och ett genomskinligt, så du behöver inte
längre ange vilken färg du ska ha.
De lock som du inte använder kan du antingen spara eller skicka tillbaka till rekonden på
HMC.

Manöverkontakt PicoButton röd S-34681
Mått 3,5 cm. Passar bra till montering på Mini-arm S-33472, skruvas direkt på den.

Manöverkontakt JellyBean Twist 4 färger S- 37062
Ersätter Kontakt JellyBean alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.

Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomskinligt snaplock.
Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Kan te x monteras med kardborrband eller med hjälp
av färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast. 3,5 mm stickpropp.
Mått: 6 cm i diameter.
Leverantör: Rehabcenter AB
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Manöverkontakt BigRed Twist 4 färger S-37063
Ersätter Kontakt BigRed alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.
Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomskniligt snaplock.
Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande
kardborrband eller genom färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast.
Mått: 12 cm i diameter
Leverantör: Rehabcenter AB

Kontakt FingerButton S-17455
Lättryckt kontakt med en funktion insydd i ett kardborrband som fästs runt fingret. Vikt 35 g.
Leverantör: Abilia AB

Kontakt 1 Funtion FK-1H S-03017
Lättryckt kontakt med en funktion. Nedsänkt röd knapp 3 cm i diameter, i en låda 12x6 cm
stor. Auditiv feedback vid aktivering.
Leverantör: Abilia AB

Kontakt Clickswitch Justerbart tryck S-13312
Lättryckt kontakt med en funktion. Med möjlighet att ställa in tryckkänsligheten. Knottrig yta
på trycksidan för taktil feedback. Storlek 6x3 cm.
Leverantör: Abilia AB

Kontakt Micro Light 1 Funktion S-02826
Mycket lättryckt kontakt med en funktion. Ger ett klickljud vid tryck för auditiv feedback.
Storlek 2x4,5 cm.
Leverantör: Permobil
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Kontakt Kuddkontakt S-03576
Lättryckt kontakt med en funktion innesluten i en tygpåse som är avtag- och tvättbar. Ger en
auditiv feedback vid aktivering.
Storlek 10,5x60 cm. Vikt 50 g.
Leverantör: Rehabcenter AB

Kontakt Red Plate Touch S-02824
Kontakt med en funktion som aktiveras genom en touch mot den färgade cirkeln i mitten.
Storlek 8,5x8,5 cm cirkeln 5,5 cm i diameter. Vikt 50 g.
Leverantör: Permobil AB

Kontakt Vipp
Kontakt som aktiveras genom en vippbar tunga. Fästs på lämpligt ställe på t ex en fästarm.
Har en 1,50 m lång kabel. Vipp CM-2 har en 10,5 cm lång tunga, Vipp CM-7 har en 6 cm
lång tunga.
Leverantör: Abilia AB
S-03023 Kontakt Vipp CM-2
S-03027 Kontakt Vipp CM-7

Kontakt PingPong
Lättryckt pingpongbollkontakt med en funktion som sitter på en flexiarm. Kontakten som är
rund gör det lätt att trycka från olika vinklar, behöver inte tryckas mitt på. Flexiarmen har en
klämma som går att fästa på runda rör men även på tex en bordskant. Finns med 30 och 52 cm
lång arm. Ger ett klickljud vid aktivering.
Leverantör: KomiKapp Rehatek
S-15185 30cm
S-14725 52cm
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Manöverkontakt Grasp med klämfunktion S‐02829
En lättryckt klämkontakt med utbytbart skumgummiöverdrag.
Storlek: 3,5 diam x 14 cm
Leverantör: Picomed

Manöverkontakt trådlös Blue2 switchS-36070
Enkel trådlös kontaktstyrning till surfplattor, smarta telefoner och datorer.
Blue 2 ansluts via Bluetooth på din enhet. Kontakten aktiveras med ett lätt tryck, flera
driftlägen för kompabilitet till alla appar.
Leverantör: Picomed

Kontakt Läges Tip S-02825
En liten kvicksilverkontakt som aktiveras genom att man vinklar den -5 grader från horisontal
position. Lämplig att montera på ett handleds- eller pannband. Kräver mycket liten
rörelseförmåga för att ge utslag. Har ingen auditiv feedback. Storlek: 2,2x0,6x0,6 cm.
Leverantör: Permobil

Kontakt Muskelbrytare S-11601
Är en muskelsensor som genom att fästas på en muskel kan registrera spänningar. Fästs på
aktuell kroppsdel med ett elastiskt band. En huvudenhet hör till där känsligheten för sensorn
ställs in.
Leverantör: Abilia AB

Kontakt Ögon TC S-17699
Ögonkontakt med en funktion som aktiveras genom blink med ögat. Kontakten monteras på
en glasögonbåge som medföljer. Justerbar känslighet för hur länge brukaren håller ögat stängt
innan kontakten aktiveras, detta för att undvika oönskad aktivering vid naturlig blinkning.
Auditiv feedback. Levereras med laddare, strömförsörjning och fäste
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Leverantör: Abilia AB

Kontakt Blåskontakt Puh S- 12538
Kontakt med en funktion som kan aktiveras genom en mycket svag blåsning, ett ”puh” i ett
munstycke som inte behöver sättas i munnen. Avståndet mellan blåskontakten och munnen
kan vara upp till 10 cm, vid svagare ”puh” minskar man avståndet. Kontakten sitter på ett
bordsstativ med en bordstving. Kan regleras via ett höj-, sänk- och vinkelställbart fäste samt
en flexiarm.
Leverantör: Rehatek

Kontakt Sug och Blås

Kontakt sändare röst/ljudkontakt Rehatek S-06347
Används för att registrera och indikera ljud, så det går ett larm. Den har ett mycket stort
känslighetsområde och kan ställas in så att också svaga ljud indikeras. Även ljudets
varaktighet kan ställas in. Dessa två inställningsmöjligheter gör att det går att utesluta normala
ljud som snarkningar mm. Kan användas både som manöverkontakt och larm.
Leverantör: Knop
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Larm kontaktlist för sänggrind
Används för att uppmärksamma personal eller anhörig om att en patient/brukare är på väg att
kliva ur sängen. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller
kopplas till INKA. Listen monteras enkelt med dubbelhäftande tejp ovanpå en uppfälld
sänggrind och kopplas lätt in i det befintliga larmsystemet. Man kan även koppla kontaktlisten
till en sändare som trådlöst sänder ett larm till personalen. När patienten kommer i kontakt
med listen, t.ex. lägger ett ben på grinden för att klättra över skickas ett larm. Kontaktlisten är
helt tät vilket gör den enkel att rengöra och desinficera.
Leverantör: PhoniroSystems
S-34550 Larm kontaktlist för sänggrind 160cm
S-34551 Larm kontaktlist för sänggrind 80cm
Tillbehör:
S-34552 Dubbelhäftande tejp*

Larmmatta 40x70 inkl ledning* S-36102
Larmmatta används för att indikera om en person t.ex. stiger upp ur sängen eller passerar en
dörr. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller kopplas till
INKA. Placera mattan under en golvmatta eller i en skyddsmatta. Larmmattan kan kopplas till
befintligt larmsystem eller till en trådlös sändare TX-2004 eller en Inka. Den kan också
användas som strömbrytare/manöverkontakt.Som tillbehör finns en skyddsmatta,
rekommenderas.
Både larmmattan och skyddsmattan är försäljningsvaror och ska inte återlämnas till
Hjälpmedelscentrum.
Leverantör: Zafe
Tillbehör:
S-14310 Larmmatta skyddsmatta *
Om personen ska larma trådlöst in i befintligt larm behövs:
S-32677 Larmmottagare Link
S-32679 Anslutningskabel AK20 6,3 mm – Link
Om personen ska larma till en separat mottagare(Home) behövs
S – 32673 Universalsändare Inka för kontaktstyrning
S – 32680 Anslutningskabel AK91 6,3 mm – Inka, lagervara
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FÄSTE/MONTERINGSARM/STATIV
Fäste Monteringsplatta för sänggrind/gavel S-18546
Fästplatta i plexiglas som på ett smidigt sätt kan placeras/hängas på en sänggavel med en eller
flera kontakter monterade på. Mått 10x15 cm.
Leverantör: Zafe System Care AB

Fäste Monteringsplatta för vägg S‐ 32666
Fästplatta i plexiglas med plats att montera på en eller flera kontakter eller dyl. Mått 20x21
cm. Behöver skruvas med endast en skruv i väggen.
Leverantör: Zafe System Care AB

Monteringsarm Universal m vred S-17987
Hållare för kontakter, sändare o dyl. Kraftig och lättjusterad monteringsarm som är lätt att
hantera med en gemensam låsning för de tre justerbara lederna. Har ett vred för låsning. Kan
fästas på både rör och bordsskivor. Kan bli upp till 0,5 m lång. Kan belastas upp till 2 kg. Stor
triangulär fästplatta ingår, 12,5 cm. Specialanpassning vid montering på rullstol eller säng.
Leverantör: Rehabcenter AB

Monteringsarm Universal m spak S-06947
Funktion som ovan men med spak som låsning.
Leverantör: Rehabcenter AB
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Monteringsarm Miniarm S-33472
Smidig och flexibel monteringsarm som passar för t ex manöverkontakter med M 6 gänga.
Adapter för M 4 gänga ingår. Total längd 40 cm , låsvred på 22 cm höjd som låser alla leder.
Tillbehör:
S-34549 200mm förlängning
Leverantör: Abilia AB

Monteringsarm Flexiarm S-34172, S-34173
Böjbar, lätt att ställa in till rätt läge.

S-34172 Monteringsarm Flexiarm 30 cm
S-34173 Monteringsarm Flexiarm 60cm

Rullstolsfäste Daessy S-18311 och Positioneringsfäste Daessy S-33160
Monteringsarm att fästa på rullstolen.
Gör det möjligt att få med sig utrustning på rullstol tex telefon, samtalsapparat el annat
hjälpmedel.
Till detta behövs en fästplatta som monteras på rullstolen och hjälpmedlet, de är olika i
utförande beroende på rullstolsmodell och vad som ska fästas.
Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning.
Leverantör: Permobil
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Golvstativ Daessy med vinkelställbart fäste S-18555(utgått), S-32706
Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.
leverantör Tobii och Abilia

Golvstativ RehAdapt med vinkelställbart fäste S-34195
Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.
leverantör Tobii

Bordsstativ Daessy S-18723
Leverantör: Abilia AB

Tillbehör Picomed Monteringsarm Daessy mini snabbfäste S-35273
Monteringsarmen har Daessy snabbfäste mini som passar för att montera
S-35296 och S-36220.
Passar även för att montera lättare samtalsapparater som har daessy fästplatta.
Längd: 48 cm
Leverantör: Picomed
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Tillbehör iPad Air Otterbox Daessy mini S-35296
Kan ställas in i horisontellt och vertikalt läge. Ipad placeras i boxen som ger ett
tåligt skydd runt om och med ett skyddsglas som skyddar skärmen. Passar till alla
Daessyfästen.
Leverantör: Picomed

Tillbehör Picomed justerbar hållare surfplatta med Daessy fästpl. S-36220
En justerbar hållare som passar till surfplattor. Säker fastsättning av plattan och enkelt att ta
loss den ur hållaren. Fullständig åtkomst till alla portar.
Hållaren passar att montera på Monteringsarm S- S-35273.
Passar till följande dimensioner:
Bredd: max 20,6 cm
Höjd: 21,6 - 26,7 cm
Djup: max 2,8 cm
Leverantör: Picomed

Tillbehör Picomed iPadhållare X-grip S-36712
Passar på Monteringsarm Universal m vred S-17987 och S-06947. Håller surfplattor såsom
iPad 2,3,4 och Air mfl större plattor, även med skal.
Passar till följande dimensioner:
Min bredd: 15,88 cm
Max bredd: 20,57 cm
Max Djup: 2,22 cm
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Tillbehör kan även förskrivas till förskriven eller egenägd plattform
Kontakta Hjälpmedelskonsulent så gör vi en kartläggning av behov.
Exempel på förskrivningsbara tillbehör:
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