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Sortimentet är föränderligt, dvs vad som finns att tillgå för tillfället och vi hittar alternativ
efter behov.
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SORTIMENT
MANÖVERKONTAKTER (OMKOPPLARE)
ISO-kod 24 09 18
Avser manöverkontakter för att kunna sätta på eller stänga av strömkretsar.
Kriterier för förskrivning
Kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan hantera små
knappar eller vred till exempelvis dator, telefon, radio eller larm.
Förskrivare
Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

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

Manöverkontakt JellyBean Twist 4 färger
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
S- 37062
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Manöverkontakt BigRed Twist 4 färger
Ersätter Kontakt BigRed 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. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande
kardborrband eller genom färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast.
Mått: 12 cm i diameter
Leverantör: Rehabcenter AB
S-37063

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

Kontakt FingerButton
Lättryckt kontakt med en funktion insydd i ett kardborrband som fästs runt fingret. Vikt 35 g.
Leverantör: Abilia
S-17455
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Kontakt Clickswitch Justerbart tryck
Lättryckt kontakt med en funktion. Med möjlighet att ställa in tryckkänsligheten. Knottrig yta
på trycksidan för taktil feedback. Storlek 6x3 cm.
Leverantör: Abilia
S-13312

Kontakt Micro Light 1 Funktion
Mycket lättryckt kontakt med en funktion. Ger ett klickljud vid tryck för auditiv feedback.
Storlek 2x4,5 cm.
Leverantör: Picomed
S-02826

Kontakt Kuddkontakt
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
S-03576

Sida 4

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 50
cm lång arm. Ger ett klickljud vid aktivering.
Leverantör: Knop Rehatek
S-15185 30cm
S-14725 50cm

Manöverkontakt Grasp med klämfunktion
En lättryckt klämkontakt med utbytbart skumgummiöverdrag.
Storlek: 3,5 diam x 14 cm
Leverantör: Picomed
S-02829

Manöverkontakt trådlös Blue2 switch
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
S-36070
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Kontakt Blåskontakt Puh
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
S-12538

Kontakt sug/blås 2 funktioner
Sug- och blåskontakt 2 funktioner med slutande kontakter. Två st 1,5 m kablar med 3,5 mm
teleproppar. Komplettera med hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.
Leverantör: Abilia
S-03035

Hållare för sug-blåsmunstycke
Komplett med hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.
S-03036
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Kontakt sändare röst/ljudkontakt Rehatek
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 Rehatek
S-06347

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: Knop Rehatek
S-34550 Larm kontaktlist för sänggrind 160cm
S-34551 Larm kontaktlist för sänggrind 80cm
Tillbehör:
S-34552 Dubbelhäftande tejp*
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Larmmatta 40x70 inkl ledning*
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
larmsändare. Placera mattan under en golvmatta eller i en skyddsmatta.
Leverantör: Knop Rehatek
S-36102
Tillbehör:
S-14310 Larmmatta skyddsmatta*

TILLBEHÖR ADAPTRAR
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
För att ansluta två olika kontakter i ett befintligt larm med 6,3 mm hål i väggen behövs
S-35394
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STATIV, MONTERINGSARM & FÄSTE
ISO-kod 24 18 12
Monteringsarm eller stativ är en fristående hållare som håller ett föremål i ett stadigt läge,
exempelvis en manöverkontakt eller samtalsapparat.
Kriterier för förskrivning
Kan förskrivas som en anpassning till samtalsapparater, omkopplare/manöverkontakter,
larm, inmatningsenheter till datorer, handdator med kalenderprogramvara, bärbara datorer
och fjärrstyrsystem.
Kan också förskrivas till patientens egenägda produkter inom kommunikation- och
informationsområdet som inte kan hanteras på grund av funktionsnedsättning.
Förskrivare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped för talskadade.

Fäste Monteringsplatta för sänggrind/gavel
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
S-18546

Fäste Monteringsplatta för vägg
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
S-32666
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Monteringsarm Universal m vred
Hållare för kontakter, sändare o dyl. Kraftig och lättjusterad monteringsarm som är lätt att
hantera med en gemensam låsning för de tre justerbara lederna. Kan fästas på både rör och
bordsskivor. Kan bli upp till 0,5 m lång. Kan belastas upp till 2 kg.
Specialanpassning vid montering på rullstol eller säng.
Leverantör: Rehabcenter AB
S-17987

Monteringsarm Universal m spak
(har utgått men kan finnas på HMC:s lager (t.ex. återlämnade)
Funktion som ovan men med spak som låsning.
Leverantör: Rehabcenter AB
S-06947

Monteringsarm Miniarm
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.
Leverantör: Abilia
S-33472
Tillbehör:
S-34549 200 mm förlängning
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Monteringsarm Flexiarm
Böjbar, lätt att ställa in till rätt läge.
Leverantör: Knop Rehatek AB
S-34172 Monteringsarm Flexiarm 30 cm
S-34173 Monteringsarm Flexiarm 60cm

Golvstativ RehAdapt med vinkelställbart fäste
Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.
Leverantör: Tobii Dynavox
S-34195
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iPadhållare X-grip
Passar på Monteringsarm Universal m vred S-17987 och m spak S-06947.
Passar till följande dimensioner:
Min bredd: 15,88 cm
Max bredd: 20,57 cm
Max Djup: 2,22 cm
Leverantör: Picomed
S-36712

Telefonhållare Large med litet klofäste
Passar telefoner med bredd 76-114mm.
Leverantör: Funktionsverket
S-41890

Surfplattehållare 9-10t tablets 15cm med litet klofäste
Hållaren passar de flesta surfplattor i storleksintervallet 9,7″ – 10,5″ (t.ex. iPad Air 2, iPad
Pro 9,7, iPad 9.7 (2017) och Samsung Galaxy Tab-serierna). Flexibiliteten gör att de flesta
surfplattor dessutom kan monteras i hållaren även om de har ett skyddande skal som t.ex.
en Otterbox Defender eller Griffin Survivor.
Leverantör: Funktionsverket
S-41931

TILLBEHÖR
Kontakta hjälpmedelskonsulent så gör vi en kartläggning av behov.
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