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Time Timer Medium
18 x 18 cm

Time Timer Pocket
7,5 x 7,5 cm

Time Timer Large
30 x 30 cm
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Time Timer visualiserar tid med hjälp av en röd 

skiva som minskar i storlek allt eftersom tiden går. 

Time Timer finns i flera olika modeller och kan 

vara till stor hjälp för alla som behöver ett tydliga-

re sätt att mäta tid än vad konventionella klockor 

kan erbjuda.

En fördel med Time Timer är att de inte har ett 

störande tickande läte, vilket ofta kan vara ett 

problem med andra klockor och stressa personer 

både med och utan koncentrationssvårigheter. 

Large & Medium passar bra till grupper eftersom 

de både kan hängas på väggen och ställas på 

bord. De kan ersätta eller komplettera en vanlig 

väggklocka i t.ex. ett klassrum. 

Pocket är den minsta modellen av Time Timer 

och kan användas diskret utan att ta upp arbets- 

yta på t.ex. skolbänken eller skrivbordet. 

ger resultat!

Skyddet är 
även stativ!

Vita urtavlor ger dig möjlighet att anpassa 

urtavlan med t.ex symboler, färger eller bilder 

på aktiviteter.

Levereras i 5-pack för fem olika aktiviteter 

eller flera användare.

Time Timer Large  125000
Time Timer Medium 125008
Time Timer Pocket  125007
Vita urtavlor large 5-p 125006
Vita urtavlor medium 5-p 125005

Produkt   Art.nr
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Time Timer Plus

Time Timer Plus har ett skyddande hölje framför 

urtavlan som håller smuts och damm borta och 

även förenklar rengöring. På baksidan finns ett 

volymreglage som kan användas för att justera 

larmsignalen efter användarens behov. På ovan- 

sidan finns ett praktiskt handtag som gör det  

enkelt att bära den med sig. Time Timer Plus  

finns i två olika färger; gråsvart och vit.

Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvin-

ner allt eftersom tid passerar. När den röda skivan 

är borta är tiden över och klockan larmar med en 

kort ljudsignal. Volymen kan justeras på baksidan.

Storlek: 14 x 18 cm.
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NYHET

Time Timer Plus 20 min & 120 min
Nu finns Time Timer Plus i två nya modeller - 

20 min och 120 min! För att särskilja dessa från 

den klassiska röda 60-minuters skivan är färgen  

på skivan blå för 20 min och lila för 120 min.

Precis som övriga modeller av Time Timer Plus 

har de nya modellerna ett skyddande hölje vilket 

gör att urtavlan är mindre exponerad, samt ett 

handtag för att enkelt kunna bäras och flyttas på. 

Volymen kan justeras med ett vred på baksidan.

Storlek: 14 x 18 cm.

Time Timer Plus mörkgrå  125025
Time Timer Plus vit   125030
Time Timer Plus 20 min  125033
Time Timer Plus 120 min  125034

Produkt    Art.nr

NYHET
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Skriv ord och rita bilder som förstärker och tyd-

liggör vilka aktiviteter som tiden på Time Timer 

MOD avser. Du kan skriva steg-för-steg-guider 

som ser till att varje steg i en rutin följs.

Miniwhiteboard

Miniwhiteboard  125028

Produkt   Art.nr

NYHET

Time Timer MOD har en ny, fräsch design och ett 

skyddande hölje vilket gör att urtavlan är mindre 

exponerad. Den är tillräckligt liten för att enkelt 

kunna bäras runt och flyttas på obehindrat.

Tiden visualiseras genom att en röd skiva minskar 

i storlek allt eftersom tid passerar. När den röda 

skivan är borta är tiden över och klockan larmar 

med en kort ljudsignal (som kan stängas av).

En fördel med Time Timer är att de inte har ett 

störande tickande läte, vilket ofta kan vara ett 

problem med andra klockor och stressa personer 

både med och utan koncentrationssvårigheter.

Storlek: 9 x 9 cm inklusive skal.

Time Timer MOD

Time Timer MOD mörkgrå  125026
Time Timer MOD turkos  125125
Time Timer MOD lime  125124
Time Timer MOD rosa  125123

Produkt    Art.nr
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Visuell nedräkningstimer från Time Timer med 

magnetisk baksida. Kan ställas in från 1-90 

minuter, det är bara att vrida till rätt inställning. 

Tystgående utan tickande! 

Time Timer Twist

Time Timer Twist  125035

Produkt   Art.nr

NYHET

Time Timer armbandsur

Armbandsur med modern och sportig design med låg vikt! De har en tydlig LCD-display som du kan 

tända med bakgrundsbelysning när det är mörkt. Samtliga modeller har har tre olika lägen:

Klocka

Timer

Alarm

En vanlig digitalklocka som även visar tiden med tim- och minutvisare.  

Du kan ha både alarm- och timerfunktionerna igång samtidigt i bakgrunden. 

Timer-läget visuliserar nedräkning av tid. Som standard motsvarar ett helt 

varv på klockan 60 minuter, men det går att använda personliga inställningar 

där ett varv kan motsvara från 1 minut upp till hela 99 timmar. 

Timern larmar med ljud och/eller vibrato när tiden är ute. 

Alarm som kan sättas till en specifik tidpunkt på dygnet med ljudsignal och/

eller vibrato. Går att upprepa i cykler. Kan vara aktivt samtidigt som en timer.

Armbandsur turkos   125322
Armbandsur lime   125222
Armbandsur rosa   125122
Armbandsur mörkgrå  125022
Armbandsur mörkgrå Stor  125023

Produkt    Art.nr
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Timstock

Nedräkning av tid

Timstock hjälper personer som upplever våra 
vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. 
Om du inte förstår eller kan hantera en kon-
ventionell klocka är det svårt att veta NÄR 
någonting skall inträffa eller HUR LÄNGE du 
ska hålla på med en aktivitet.

Timstock kan användas för strukturera dagen 
genom att åskådliggöra när en viss aktivitet 
ska börja och hur länge du ska hålla på med 
den.

Nedräkningen av tid visualiseras med en rad 
röda lysdioder som slocknar, en efter en, allt-
eftersom tiden går. För att indikera att den 
valda tiden har gått ut blinkar hela raden och 
därefter ljuder fem korta signaler. 

Lätt att bära med sig!

Timstock är inte särskilt stor och är enkel att 
bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. 
Det gör att den kan användas i många olika 
miljöer och vara till hjälp för användaren  
under hela dagen. 

På morgonen kan timstocken göra att du inte 
fastnar i badrummet eller vid frukostbordet, 
lite senare under dagen kan den hjälpa dig 
att hålla reda på när rasten är slut och på 
kvällen kan den visa hur lång tid du kan sitta 
vid datorn, TV:n eller surfplattan.

Klisterlappar för färgkodning

Vid leverans ingår en karta med klisterlappar 
i samma färger som startknapparna. Dessa 
kan användas för att t.ex. färgmarkera aktivi-
tetsbilder på scheman.

Timstock är ett svenskutvecklat tidshjälpmedel som visuellt räknar ner tid 
med hjälp av röda lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en 
till dess att tiden är slut och då blinkar och larmar Timstock. 

9



Ställ in tiden med ett enda tryck

Tryck på den startknapp (röd, gul, grön eller 
blå) som motsvarar den önskade tiden. Då 
tänds det antal lysdioder som startknappen 
motsvarar och nedräkningen påbörjas.

Allteftersom tiden går släcks lysdioderna en 
efter en. 

Visuellt och auditivt larm

När den inställda tidsperioden är slut 
blinkar samtliga lysdioder som ett visuellt 
larm och fem korta ljudsignaler hörs i följd 
som auditivt larm. Tryck på valfri startknapp 
för att avbryta pågående larmsignal.

Ljudvolymen går att justera

Ljudsignalen kan justeras med volymratten 
på ena kortsidan av Timstock. I det lägsta 
läget larmar Timstock endast visuellt.

Dubbelkommando för nollställning

Du kan avbryta en påbörjad nedräkning  
genom att trycka ner ytterknapparna (röd 
och blå) samtidigt under 2 sekunder. Sedan 
kan en ny tid startas. Dubbelkommandot 
förhindrar oavsiktlig ändring av inställd tid. 

Batteridriven

I leveransen ingår 2 st alkaliska batterier av 
typ R6 (1,5V). Dessa räcker för ~60 timmars 
användning. Laddningsbara batterier av typ 
NiMH storlek R6 kan också användas.

Specifikationer

Yttermått (L x B x H): 111 x 52 x 27 mm 
Vikt: 115 g

Hur fungerar timstocken?
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Timstock 8 min
Art.nr 112800

Varje lysdiod motsvarar 30 sek. 

Vid start tänds: 16 dioder för 8 min
   12 dioder för 6 min
    8 dioder för 4 min
    4 dioder för 2 min

Timstock olika modeller

Timstock 20 min
Art.nr 112200

Varje lysdiod motsvarar 1 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 20 min
   15 dioder för 15 min
   10 dioder för 10 min
     5 dioder för 5 min

Timstock 60 min 20 dioder
Art.nr 112000

Varje lysdiod motsvarar 3 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 60 min
   15 dioder för 45 min
   10 dioder för 30 min
     5 dioder för 15 min

Timstock 20 min stående
Art.nr 112210

Varje lysdiod motsvarar 1 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 20 min
   15 dioder för 15 min
   10 dioder för 10 min
     5 dioder för 5 min
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Timstock 80 min
Art.nr 112300

Varje lysdiod motsvarar 4 min. 

Vid start tänds: 20 dioder för 80 min
   15 dioder för 60 min
   10 dioder för 40 min
     5 dioder för 20 min

Timstock 8 timmar
Art.nr 113000

Varje lysdiod motsvarar 30 min. 

Vid start tänds: 16 dioder för 8 tim
   12 dioder för 6 tim
     8 dioder för 4 tim
     4 dioder för 2 tim

Timstock 60 min 12 dioder
Art.nr 112100

Varje lysdiod motsvarar 5 min. 

Vid start tänds: 12 dioder för 60 min
    9 dioder för 45 min
    6 dioder för 30 min
    3 dioder för 15 min
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Tillbehör till Timstock

Vattentät skyddsväska
Art.nr 110800

Skyddar din timstock mot fukt och väta. Startknapparna 

på timstock är synliga och kan aktiveras även när den 

är inuti väskan. Den inbyggda ”flytkudden” gör att den 

håller sig flytande även om den råkar hamna i vatten.

Nyckelband
Art.nr 110700

Nyckelbandet gör att du kan bära din timstock om 

halsen. Det har både karbinhake och ett säkerhetsfäste 

i nacken, samt ett snabbfäste som gör att du enkelt kan 

lossa den nedre delen vid behov.

Timstock MDD

Timstock MDD är en medicintekniskt klassad timstock för hjälpmedelsverksamhet. 

Funktionen hos Timstock MDD är identisk med den välkända 

och populära konsumentprodukten Timstock som är ett av 

Sveriges mest förskrivna kognitiva hjälpmedel. 

Det som särskiljer denna variant är att Timstock MDD är 

CE-klassad som en Medicinteknisk produkt och uppfyller 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) för medicin- 

tekniska produkter (93/42/EEG). Detta underlättar främst  

vid förskrivning i kommuner och landsting.

Kontakta oss på Funktionsverket för mer information!
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Dintido är en digital kalenderklocka som hjälper dig att 

hålla reda på veckodag, datum, årtal och tidpunkt på 

dygnet, t ex om det är morgon eller kväll. 

Detta kan vara mycket värdefullt för personer med demens 

eller andra kognitiva funktionsnedsättningar som lätt 

blandar ihop tiden och vilken veckodag det är.

Dintido kalenderklocka
Art.nr 411010

”Den är bara helt underbar! Och så, så enkel. Den är hela orsaken till att 
pappa inte behöver hemtjänst. Han kollar på medicinpåsarna och på Dintidon 
och klarar sin medicin helt själv.

HållKoll Mobil

HållKoll Mobil  381020

Produkt   Art.nr

Med HållKoll Mobil har du alla viktiga påminnelsefunktioner på en plats! Modulerna kalender, check-

lista och timer (tidsstöd) är alla fristående men de är även möjliga att koppla ihop. Genom att koppla 

checklistor och timer till händelser och aktiviteter i din kalender får du bättre koll på vad som ska 

göras, under vilken tid det ska utföras samtidigt som du får en överblick av dagens alla händelser. 

Talsyntesstöd finns i alla moduler!

Du kan också bjuda in upp till fem stödpersoner som då får tillgång till alla funktioner och en  

”speglad” version av din HållKoll. 

Skärmstorlek 5,5” Retina HD

Therese Jerbrandt, Täby
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WidgitPlattan

WidgitPlattan är en medicinteknisk produkt och uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).

Dynamisk samtalsapparat med pekskärm och touchfunktion som innehåller 

hela Widgit symbolbas, både kvinnlig och manlig högkvalitativ talsyntesröst 

från Acapela samt flera färdiga kommunikationsupplägg. 

WidgitPlattan har stora variationsmöjligheter och kan skräddarsys till att 

passa varje användares unika behov både, vad gäller symbolkartor och 

det fysiska utförandet.
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Med WidgitPlattan kommunicerar du på dina 
villkor och på din egen nivå. Vid leverans 
medföljer tio färdiga kommunikationskartor 
som hjälper dig att komma igång. 

Du kan också skapa egna kommunikations-
upplägg och justera både deras innehåll och 
utseende (färg, antal celler, etc). Det går även 
att tala in egna röstmeddelanden som kan
användas istället för talsyntesrösterna. 

Genom att varje cell kan delas in i under-
kategorier kan man snabbt skapa en intuitiv 
hierarki av meddelanden. På så vis ges till-

gång till ett rikt ordförråd utan att skärmen 
behöver bli helt överfylld med olika celler 
och meddelanderutor. Att kunna sortera och 
hålla rent i uppläggen är ofta särskilt viktigt 
för personer med funktionsvariaton.

WidgitPlattan 8   202080
WidgitPlattan 10   202100
WidgitPlattan 8 Otterbox  202081
WidgitPlattan 10 Otterbox 202101

Produkt    Art.nr

16

>13 000 svenska Widgitsymboler

Talsyntesröster från Acapela

Färdiga kommunikationsupplägg

Skapa enkelt egna upplägg

Skapa symboldokument

Skicka e-post, SMS och MMS
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PredicteblePlattan är en medicinteknisk produkt och uppfyller Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2003:11) för medicintekniska produkter (93/42/EEG).

PredictablePlattan 8  205080
PredictablePlattan 10  205100
PredictablePlattan 8 Otterbox 205081
PredictablePlattan 10 Otterbox 205101

Produkt    Art.nr

Intelligent ord- och satsprediktion







Spara favoritord & fraser

Talsyntesröster på flera olika språk

Uttryck känslor med manlig/kvinnlig röst

PredictablePlattan är en dynamisk samtals-
apparat med inbyggd talsyntes och kraftfull 
ordprediktion, som snabbar upp skrivandet 
genom att successivt lära sig användarens 
unika skrivmönster. På så vis blir den hela 
tiden snabbare och mer träffsäker ju mer 
användaren kommunicerar! Det går att spara 
favoritfraser, skicka e-post och skriva med-
delanden till populära sociala medier som  
Facebook och Twitter.

Flera olika röster och språk

När användaren skriver text kan den läsas 
upp av en talsyntesröst. Det finns både 
kvinnliga och manliga röster att välja mellan 
och det går även att byta till röster på andra 
språk (bl.a. arabiska och de flesta europeiska 
språken).

Du kan också anpassa hur förslagen från den 
inbyggda ord- och satsprediktionen visas för 
användaren, justera uttalsregler för talsyntes 
och redigera användarens lexikon med egna, 
unika ord.

Känslouttryck och olika styrsätt

Användaren kan också få hjälp att uttrycka 
känslor via känsloikoner med ljudförstärk-
ning. Skärmtangentbordet kan anpassas och 
även bytas mot helt andra skärmtangentbord 
om användaren föredrar det. Det går också 
att skriva handskrift direkt på pekskärmen 
och få stöd av ordprediktionen även där.  De 
som har svårt att använda pekskärm kan sty-
ra PredictablePlattan med externa kontakter  
eller t.ex. trådlösa joysticken J-Pad (se s.35).

 Använd med e-post, Facebook, Twitter m.m.

 Kan styras med kontakter eller joystick

PredictablePlattan lär sig automatiskt 
ditt unika sätt att kommunicera!
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BIGmack & LITTLEmack - två klassiker! 

BIGmack är en enkel samtalsapparat för ett 

inspelat meddelande på upp till 2 minuter.  

Den stora tryckytan (127 mm) gör den lätt 

att hantera även för personer med motoriska 

svårigheter och/eller nedsatt syn. 

LITTLEmack har precis samma funktion, med 

den enda skillnaden att kontaktytan är ungefär 

hälften så stor (62mm) och har en vinklad bas.

Fyra lock i olika färger ingår och ett transparent 

skydd för att fästa symboler och ge bildstöd.

BIGmack    130471
BIG Step-by-Step   130472
BIG Step-by-Step nivåer  130189
LITTLEmack    130474
LITTLE Step-by-Step  130473
LITTLE Step-by-Step nivåer 130483

Produkt    Art.nr

Enkla samtalsapparater

Step-by-Step ger dig flera nivåer 

BIG Step-by-Step låter dig spela in flera med-

delanden i sekvens efter varandra. Den finns 

även i en modell med så kallade ”nivåer” som 

låter dig lagra upp till 3 sekvenser genom att 

spara dem på olika nivålägen.

LITTLE Step-by-Step finns också, både med 

och utan nivåer, som ett alternativ för dem som 

hellre vill ha en mindre kontaktyta.
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SmoothTalker

SmoothTalker röd  151410

Produkt   Art.nr

SmoothTalker är en mångsidig  
samtalsapparat med step-funktion!

Fungerar likt BIG Step-by-Step, men har även 

flera lägen som ger extra funktionalitet:

Slumpgenerator - spelar upp meddelanden i 

slumpvis ordning. Perfekt för spel och lekar!

Val - om du kopplar in en extern kontakt kan 

SmoothTalker tilldelas ett meddelande och den 

externa kontakten ett annat, t.ex. Ja och Nej.

Samtalsläge - du kan också öva turtagning och 

samarbete i samtalsläget. Särskilt viktigt för 

barn som ofta ”hamrar” på sina kontakter och 

samtalsapparater.

SuperTalker   130501

Produkt   Art.nr

Anslut upp till
 9 kontakter!

SuperTalker

SuperTalker är en lättanvänd samtalsapparat 

med hela 16 min inspelningstid. Med åtta in-

spelningsnivåer, kan du spela in och lagra upp 

till 64 meddelanden!

Använd den med ett enda meddelande om du 

är nybörjare och låt sedan SuperTalker växa till-

sammans med din förmåga och dina framsteg  

till två, fyra eller åtta meddelanden.

SuperTalker har även nio uttag för externa tråd-

bundna kontakter (3,5 mm). Ett av uttagen är 

förprogrammerat för att stega igenom dina med-

delanden i sekvens. Det finns också två uttag för 

leksaker eller trådbundna apparater, också de 

med 3,5 mm anslutning.
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QuickTalker

QuickTalker är en serie robusta och lättanvända sam-

talsapparater med meddelanderutor som är enkla att 

träffa, inte minst tack vare det inbyggda rastret. Du 

kan lagra meddelanden i 5 olika nivåer och har alltid 

tillgång till 3 kärnmeddelanden som är samma på alla 

nivåer. Du kan bära med dig dina kommunikations- 

kartor med hjälp av ett smart förvaringsfack på bak- 

sidan, bra när du byter miljö eller samtalsämne!

QuickTalker finns i tre storlekar: 7 meddelanderu-

tor, 12 meddelanderutor eller 23 meddelanderutor. 

För nybörjare och personer som behöver lite större 

målområde passar det med färre ytor. Lite mer erfarna 

kommunikatörer väljer en modell med fler tryckytor.

QuickTalker 7  144819
QuickTalker 12  144820
QuickTalker 23  144821

Produkt   Art.nr

Enkla samtalsapparater med flera meddelanderutor

GoTalk

GoTalks serie av enkla samtalsapparater med 

4, 9 eller 20 meddelanderutor. Varje modell har 

också ett antal kärnmeddelanden som är samma 

oavsett nivå. För övriga meddelanderutor har du 

fem nivåer. 

 

Du kan bära med dig flera kommunikations- 

kartor med hjälp av ett smart förvaringsfack i  

sidan, så att de är lättåtkomliga när du byter 

miljö eller samtalsämne!

För nybörjare och personer som behöver lite 

större målområde passar det med färre ytor.  

Mer erfarna kommunikatörer väljer en modell 

med fler tryckytor.

GoTalk 4+   360004
GoTalk 9+   360009
GoTalk 20+   360020

Produkt   Art.nr

GoTalk i tre modeller med olika stora 
meddelanderutor!
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GoTalk Pocket
GoTalk Pocket är en liten samtalsapparat med 

6 meddelanderutor och inbyggt raster. Bärrem 

ingår så att du enkelt kan bära den om halsen. 

Fem nivåer ger totalt 30 st meddelanden.

GoTalk Pocket  360106

Produkt   Art.nr

GoTalk Button
GoTalk Button är en liten talknapp som du kan 

spela in ett meddelande på. Tryck på knappen 

på framsidan för att spela upp meddelandet.

På baksidan finns en magnet så att du kan fästa 

den på t.ex. en whiteboardtavla eller kylskåps-

dörr.

GoTalk One är en liten samtalsapparat med stor 

bildficka för visuellt symbolstöd. Tryck på den 

stora guldfärgade knappen på framsidan för att 

spela upp meddelandet.

Enkel att ta med sig och ligger bra i handen!

GoTalk One

Jag har en 
magnet på 
baksidan!

GoTalk One   360001

Produkt   Art.nr

GoTalk Button  360002

Produkt   Art.nr

Bärrem 
ingår!
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In Print 3
Modernt layoutverktyg där du skapar bildstöd för utskrift

In Print 3, 1 licens  104001
In Print 3, 2 licenser  104002
In Print 3, 5 licenser  104005
In Print 3, 10 licenser 104010
In Print 3, 15 licenser 104015
In Print 3, 20 licenser 104020
In Print 3, 30 licenser 104030
In Print 3, 1 tilläggslicens 104101

Fler licenstyper finns. Har du In Print 2 och vill 

uppgradera? Kontakta oss!

Produkt   Art.nr

In Print 3 är ett modernt verktyg med intuitivt om-

arbetat gränssnitt för att snabbt och enkelt skapa 

bildstöd! Skapa och skriv ut symbolkort, scheman, 

sociala berättelser, instruktioner och mycket mer. 

In Print 3 innehåller över 14000 svenska Widgit-

symboler, 4000 bilder och 140 färdiga mallar. Du 

kan ha flera bildbaser aktiva samtidigt (t ex TAKK, 

Widgit Hälso- och sjukvårdssymboler, Bliss, Picto-

gram). 

Det nya gränssnittet ger snabba och intuitiva  

redigeringsverktyg i flikar och högerklicksmenyer. 

Du kan enkelt skapa en egen design, redigera och 

anpassa utseende under tiden du arbetar med ditt 

dokument. 

Ny symboliseringsmetod gör att du kan välja en 

symbol för en hel fras, slå ihop ord under en sym-

bol eller spara favoritsymbolen för ett visst ord!

14000 svenska Widgitsymboler







Enkel redigering i nytt gränssnitt

Ny smart symbolisering

Stavningskontroll med symbolstöd

 140 mallar för enkelt skapande

 Använd flera bildbaser samtidigt
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Widgit Go SE

Widgit Go SE    190010
Widgit Go SE + 1 talsyntes  190011
Widgit Go SE + 1 talsyntes & bildbas 190014

Även andra kombinationer är möjliga, kontakta oss!

Produkt     Art.nr

Kommunikationsapp för iOS

Widgit Go SE är en AKK-app med hela Widgits 

symbolbas översatt till svenska. Du kan skapa 

upplägg med allt ifrån enkla kommunikations-

kartor till berättelser och skriva dokument med 

symbolskrift som du sedan kan e-posta till dina 

vänner. 

Svensk talsyntesröst (Alva) ingår, men det går 

även att köpa till Acapelaröster och andra bild-

baser (t ex TAKK) inifrån appen.

Beställ appar 
mot 30 dagars 

faktura!

SymWriter 2
SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande 

symbolverktyg som ger ordbehandling med 

symbolstöd, ljudning och uppläsning.

SymWriter 2 är perfekt för enkel ordbehandling 

oavsett nivå av läs- och skrivkunnighet. 

Ca 13000 Widgitsymboler på svenska ingår. 

Programmet innehåller dessutom ca 1500  

andra bilder.14000 svenska Widgitsymboler

Enkel redigering i nytt gränssnitt

Ny smart symbolisering

Stavningskontroll med symbolstöd

140 mallar för enkelt skapande

Använd flera bildbaser samtidigt
Ca 350 st Widgitsymboler anpassade för situationer inom hälsa och sjukvård. 

Bra att ha hos skolsköterskan, för att prata om hur du mår, kroppen och sjuk-

domar. Symbolerna har utvecklats i samarbete med medicinsk personal och 

kan skrivas ut eller användas tillsammans med In Print och SymWriter.

Widgit hälso- & sjukvårdssymboler
Art.nr 107170

SymWriter 2, 1 licens   105200
SymWriter 2, 2 licenser   105670
SymWriter 2, 5 licenser   105220
SymWriter 2, 10 licenser   105240
SymWriter 2, 1 tilläggslicens  105210

Fler licenstyper finns, kontakta oss!

Produkt     Art.nr
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Lifeproof Nüüd
Lifeproof Nüüd är det vattentäta skyddet för iPad 

som även står emot smuts och damm. Till skillnad 

från liknande skydd som Otterbox Defender och 

Griffin Survivor har Lifeproof Nüüd ingen foliefilm 

över skärmen utan ger samma taktila känsla som en 

helt ”naken” skärm. Inbyggda packningar förhindrar 

vatten att tränga in i portar och gör Lifeproof Nüüd 

vattentät ner till 2 meters vattendjup. Ytterkanterna 

på skyddet skapar en distans till skärmen som gör 

att den skyddas även om du råkar tappa din iPad.

Skydda din iPad

Tillbehör till det populära skyddet Lifeproof Nüüd . Denna bärrem är robust 

samtidigt som den är mjuk och behaglig att använda mot kroppen. Det med-

följer även en handrem som gör att man kan hålla sin iPad i ett stadigt grepp 

med bara en hand.

Lifeproof bärrem
Art.nr 331795

Lifeproof Nüüd iPad Mini 4 332160
Lifeproof Nüüd iPad Air 2  331942

Produkt    Art.nr

25



Otterbox Defender
Otterbox Defender är för dig som behöver ett 

skydd som täcker hela din iPad och som fungerar 

både i tuffa miljöer och utomhus. Med Otterbox får 

du fallskydd och skärmskydd i ett. Du har samtidigt 

full tillgång till alla funktioner, uttag och portar. 

Varje Otterbox Defender testas under minst 238 

timmar i minst 24 olika sorters tester, inklusive flera 

fukttester för att säkerställa att din iPad ska klara 

både svett, saliv och extrema miljöer.

Otterbox Defender iPad Mini 4  230104
Otterbox Defender iPad Air 2  230102

Produkt     Art.nr

Polykarbonat 
tål tuffa tag

Självhäftande 
skärmskydd

Yttre skal som
dämpar stötar

Inre skumkudde

Inbyggt ställ

Tillgång till alla
funktioner, uttag
och portar
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Big Grips väska
Väska till Big Grips som du kan bära över axeln 

eller i handen. Du kan använda din iPad när den

är i väskan. Din iPad är fullt åtkomlig, även kameran!

Big Grips väska  146327
Big Grips Mini väska 148123

Produkt   Art.nr

Big Grips skydd för iPad
Big Grips är speciellt framtaget för att passa barn 

och är väldigt greppvändligt. Big Grips har snabbt 

hunnit bli en populär och billig försäkring i svenska 

förskolor, grundskolor och särskolor.

Big Grips är gjord i ett giftfritt skummaterial som 

är fritt från BPA, PVC, latex, bly och ftalater. Det är 

särskilt utvecklat och testat för att kunna användas 

av små barn.

Big Grips är säkert och riskfritt att slicka på, sam- 

tidigt som det är hållfast och extremt svårt att  

skära eller tugga sönder. 

Finns i flera färger för olika modeller: 

iPad Air/Air 2/iPad (2017)      iPad Mini 2/3/4
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Panzerglass skärmskydd
Panzerglass har i flera tester visat sig vara det starkaste 

skärmskyddet på marknaden. Det är 9 (!) gånger starkare 

än vanligt glas och står emot repor lika effektivt som 

skottsäkert glas. Det är bara är 0,4 mm tjockt så  

skärmens touchkänslighet påverkas inte alls!

Panzerglass till iPad Air 2/Pro 291061
Panzerglass till iPad Mini 4  291051

Produkt    Art.nr

Gripcase skydd för iPad
Gripcase är ett mycket stöttåligt skydd som är lätt 

att greppa. Det är tillverkat i samma giftfria material 

som populära Big Grips. Gripcase har fyra handtag, 

ett på vardera sida om ramen. Det har även lite mer 

textur och är på så vis både lätt att greppa och bära 

med sig.

Som tillbehör finns både en hållbar bärrem/axelrem 

samt ett ställ.

Gripcase till iPad Air/Air2/iPad (2017)   311664
Gripcase till iPad Mini 2/3            311631
GripBase ställ             160030
Gripcase bärrem             311665

Produkt              Art.nr
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Vi har hållare för ALLT!
Funktionsverket har tagit fram ett eget modulärt  

monteringssystem baserat på kvalitetskomponenter 

från flera världsledande tillverkare. Det gör att vi kan 

individanpassa monteringarna till varje användares  

specifika behov. Hos oss hittar ni hållare som passar 

alla surfplattor och telefoner samt monteringsfästen 

till både rullstolar sängar, bord, väggar och fordon!

Att välja rätt arm

Vi har både fasta och böjbara armar samt 
kulledsarmar för mindre monteringar. Därför 
kan vi erbjuda marknadens största omfång av 
armlängder: från 5 cm upp till över 1 meter. 

Välj arm efter hur den skall användas, vilket 

underlag den skall monteras på, hur ofta den 

kan behöva justeras samt hur hög vikt den 

måste klara. Tänk på att böjbara armar slits 

med tiden. En böjligare arm klarar mindre  

vikt än en lite styvare, men kräver samtidigt  

mindre kraft för att positionera om. 

+ Klarar större enheter med vikt >1kg

+ Armen ändrar inte läge vid kontakt

+ Inget slitage över tid

– Inte lika lätt att ändra position

Fasta armar

+ Lätt att ändra position, inga vred

+ Kan böjas runt t.ex. nackstöd

– Slits och tappar styvhet med åren

– Maxvikt ½ - 1 kg beroende på arm

Böjbara armar
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Montera enkla 

samtalsapparater 
och kontakter

Välj mellan olika fästen

Armen och hållaren länkas samman av en kulled, vilket gör att du snabbt och enkelt kan justera 

vinkeln utan att behöva ändra på vare sig armens eller fästets position.

360°

Fri rotering

Passar både rör, stolpar och bordskanter

Klarar mycket hög belastning

Gör ingen åverkan på underlaget

Passar både böjbara och fasta armar

Passar inte kulledsbaserade armar

SuperClamp (Manfrotto)
+

+

+

+

–

Bäst för permanenta installationer

Klarar mycket hög belastning

Kräver skruvverktyg vid montering

Passar endast kulledsbaserade armar

Skruvfästen
+

+

–

–

Utmärkta för rör och runda stolpar

Gör ingen åverkan på underlaget

Passar endast kulledsbaserade armar

Klofästen
+

+

–

Perfekta för icke-porösa underlag

Gör ingen åverkan på underlaget

Fäster inte på skrovliga underlag

Klarar mindre vikt än övriga fästen

Passar endast kulledsbaserade armar

Sugkoppsfästen
+

+

–

–

–
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Tydliga tangentbord

Clevy pedagogiskt tangentbord
Clevy är ett specialanpassat tangentbord med 

30% större tangenter och upp till 400% större 

tecken än konventionella tangentbord. Onödiga 

och sällan använda tangenter har tagits bort,  

vilket gör det mycket ”renare” och tydligare.

Tangenterna är färgkodade utifrån funktion, där 

t ex vokaler har annan färg än konsonanter.

Clevy har inbyggt vätskeskydd!

Clevy Kontrast tangentbord
Clevy Kontrast tangentbord är med sina kontrast-

färgade och förstorade tangenter särskilt anpassat 

för personer med synnedsättning, men kan även 

användas vid skrivinlärning och tangentbords-

träning med barn. 

Clevy har inbyggt vätskeskydd!

Clevy pedagogiskt tangentbord 210100

Produkt    Art.nr

Clevy överlägg är ett raster i genomskinligt plexiglas för Clevys tangentbord 

som gör att du i lugn och ro kan leta fram rätt tangent utan oavsiktliga tryck.

Clevy överlägg
Art.nr 210105

Clevy Kontrast tangentbord 210170

Produkt    Art.nr
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Minitangentbord för iPad



Tangentbordets tecken är stora och tydliga med 

färger som visat sig fungera bra för personer med 

synnedsättningar och för äldre användare som 

börjar få nedsatt syn. De tydliga tangenterna kan 

också fungera som stöd för personer med dyslexi. 

Minitangentbordet ansluts trådlöst via Bluetooth. 

Det har särskilda tangenter för hemknappen, ljus- 

och volymreglage, mediaspelaren och på- och 

avstängning av skärmen på din iPad eller iPhone.

Minitangentbord svarta tecken vit bakgrund   341010
Minitangentbord vita tecken svart bakgrund  341011
Minitangentbord svarta tecken gul bakgrund  341012

Produkt       Art.nr

Passar bra med 
PredictablePlattan

WizKeys Plus är ett skärmtangentbord som ger 

smidig åtkomst till att skriva via ett visuellt 

tangentbord på skärmen och passar användare 

som har svårigheter att använda konventionella 

tangentbord. 

Det innehåller svensk ordprediktion och mus-

kontroll.

WizKeys Plus
Art.nr 145638
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Kontaktstyrning
För personer med begränsad motorik i händer och fingrar kan det vara omöjligt 
att använda en konventionell mus eller en touchskärm. Då kan det vara till stor 
hjälp att istället styra dator, telefon och surfplatta med hjälp av kontakter. På så 
vis kan alla ta del av internet, e-post och sociala medier, som för många är helt  
avgörande kanaler för att hålla kontakt med omvärlden. 

Du behöver en eller flera kontakter och oftast även en kontaktlåda.
Vissa kontakter har inbyggd kontaktlåda, t.ex. Blue2 Switch.

APPlicator kontaktlåda för iPad
APPlicator är mycket enkel kontaktlåda för iOS-

enheter. Du får tillgång till appar, musik, iBooks, 

internet och fotografier. 

APPlicator kan ansluta upp till 4 st trådbundna  

kontakter, vilka kan programmeras individuellt till 

önskade funktioner. Du ansluter APPlicator trådlöst 

till iPad via Bluetooth. 

Med funktionen QuickMedia behöver du inte ens 

lämna den app som du kontaktstyr, klicka bara på 

QuickMedia och sätt på den musik du önskar, klicka 

igen och du är åter i kontaktstyrningsläget för appen.

APPlicator kontaktlåda  151010

Produkt    Art.nr

Smoothie är en modern trådbunden kontakt med låg profil som passar  

perfekt i särskola, daglig verksamhet eller som ett förskrivet hjälpmedel. 

Kontakternas tryckyta är silkeslen yta och kan även aktiveras från sidan.

Smoothie kontakt 75 / 125 mm
Flera artikelnr - se hemsidan
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Jelly Bean Twist är en klassisk trådbunden kontakt med Ø64 mm tryckyta som ger både auditiv och taktil 

feedback. Fyra lock i olika färger ingår: röd, blå, grön och gul. Locken kan enkelt skruvas av och på så att 

du kan byta så ofta du vill. 

Det ingår även ett transparent lock som du klickar fast över det färgade locket för att t.ex. kunna använda 

symboler och bilder utan att behöva tejpa fast dessa på 

själva tryckytan.

Jelly Bean Twist kontakt

Specs Switch är en trådbunden kontakt med Ø35 mm tryckyta som ger 

både auditiv och taktil feedback. Den är perfekt för att montera på t.ex. en 

rullstol. En 60 cm lång bärrem ingår för att du enkelt ska kunna bära med 

dig den lilla kontakten. Finns i fem olika färger (ej utbytbara lock).

Specs Switch kontakt
Flera artikelnr - se hemsidan

Jelly Bean Twist kontakt  130597

Produkt    Art.nr

Big Red är en klassisk trådbunden kontakt med 

Ø127mm stor tryckyta. Fyra lock ingår: röd, blå, 

grön och gul. Locken kan enkelt skruvas av och på 

så att du kan byta så ofta du vill. 

Det ingår även ett transparent lock som du enkelt 

klickar fast över det färgade locket för att t.ex. 

kunna använda symboler och bilder utan att 

behöva tejpa fast dessa på själva tryckytan.

Big Red kontakt

Big Red kontakt   130598

Produkt    Art.nr

34



iSwitch
iSwitch är en mycket mångsidig kontakt som 

ger dig trådlös tillgång till kontaktstyrning i iOS, 

kontaktstyrda appar, musik, media och foto. 

Den har en inbyggd kontaktlåda och ansluts 

direkt till din iPad eller iPhone via Bluetooth.

J-Pad kan liknas vid en joystick som möjliggör 

att stega mellan olika menyer och funktioner i 

din iPad såsom appar, media och skärmtangent-

bordet. Kan användas med manuell skanning, 

autoskanning och punktskanning. 

J-Pad har även fullt stöd för Siri och bläddring i 

iBooks.

J-Pad

J-Pad joystick för iPad 151118

Produkt   Art.nr

iSwitch kontakt  151210

Produkt   Art.nr

Blue2 Switch

Blue2 Switch är kompatibel med de flesta surf-

plattor och datorer som har en Bluetooth-anslutning: 

iOS (iPad/iPhone), Mac, Windows, Chromebook och 

Androidenheter. 

De dubbla kontakterna är förprogrammerade med 

de standarder som vanligtvis används för att kontakt-

styra appar. Du kan också enkelt programmera egna 

sekvenser av tangenttryckningar för att anpassa en 

eller båda av kontakterna till det program eller den 

app som du vill använda den tillsammans med.

Blue2 Switch    130327

Produkt    Art.nr

Trådlös dubbelkontakt med inbyggd kontaktlåda! 

Joystick 
för iPad
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SimplyWorks trådlösa system

SimplyWorks for iPad kontaktlåda
SimplyWorks for iPad är kontaktlåda för iOS-

enheter speciellt avsedd för trådlösa kontakter. Du 

får tillgång till appar, musik, iBooks, internet och 

fotografier. 

Med SimplyWorks for iPad kan du ansluta upp till 6 st 

trådlösa kontakter eller andra SimplyWorksenheter.

Ansluts via Bluetooth och drivs av ett uppladdnings-

bart lithiumjonbatteri. 

SimplyWorks for iPad  151012

Produkt    Art.nr

SimplyWorks kontakter är moderna och stilrena. De är trådlösa och har en 

silkeslen yta som även kan aktiveras från sidan. Finns i två storlekar: 75 mm 

och 125 mm. Varje storlek finns i fyra färger: grön, blå, röd och gul.

SimplyWorks kontakt

SimplyWorks Joystick & Trackball
SimplyWorks Joystick & Trackball är trådlösa och har 

en räckvidd på över 10 meter, vilket gör de idealiska att 

använda i klassrummet. 

De är också mycket bra att ha i knäet eller vilken annan 

placering som helst som passar användaren.

De svarar på mycket lätt beröring och är därför bra för 

personer med motoriska svårigheter. Trackballen har en 

alldeles silkeslen styrkula.
SimplyWorks Joystick  151117
SimplyWorks Trackball  151116

Produkt    Art.nr

Flera artikelnr - se hemsidan
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SimplyWorks Energise
SimplyWorks Energise är en reläbox som låter dig 
styra upp till två elektriska apparater (230V) med hjälp 
av vanliga manöverkontakter. 

Exempelvis kan man ansluta en radio, TV, lampa eller 
köksapparat som sedan kan sättas på och stängas av 
med trådbundna kontakter med 3,5mm monoplug, 
alternativt trådlösa SimplyWorks-kontakter.

iClick är en reläbox för omgivningskontroll som 
styrs via din iPad. Du kan stänga av och sätta på 
TV:n, lampan eller vilken elektrisk apparat som 
helst som kopplas in i ett vanligt eluttag. 

Du styr den med hjälp av en gratisapp som du 
laddar ner till din iPad. Appen kan också 
kontaktstyras.

iClick

iClick    151311

Produkt   Art.nr

SimplyWorks Energise 151310

Produkt   Art.nr

Receive trådlösa kontaktlådor
Receive2 är en nätt kontaktlåda för trådlösa enheter 
inom SimplyWorksfamiljen. Du kan ansluta upp till 6 
trådlösa enheter samtidigt! 

Receive2 är kompatibel med både PC, Chromebook 
och Mac.

Receive Micro är en nätt kontaktlåda för trådlösa en-
heter inom SimplyWorksfamiljen. Du kan ansluta upp 
till 6 trådlösa enheter samtidigt!

Receive Micro är kompatibel med de flesta Android-
surfplattor med micro-USB, t.ex. Samsung, Nexus, 
Sony, Motorola, m.fl.

Inga drivrutiner krävs för vare sig Receive2 eller för 
Receive Micro. Plug and play!

Receive2   151014
Receive Micro  151013

Produkt   Art.nr
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IntegraMouse Plus

IntegraMouse Plus är det idealiska hjälpmedlet för personer som kan 

hålla sitt huvud upprätt men i övrigt har nedsatt motorik, exempelvis 

personer med en hög grad av förlamning, amputerade armar, eller med 

progressiva sjukdomar som muskeldystrofi, amyotrofisk lateralskleros eller 

multipel skleros. 

I joystick- och tangentbordsläget kan IntegraMouse användas för att spe-

la datorspel, genom att ersätta konventionella spelkontroller.

IntegraMouse Plus är trådlös och plattformsoberoende!

IntegraMouse Plus   241215
IntegraMouse monteringspaket 241224

Produkt    Art.nr

Styr datorn med munnen

IntegraMouse monteringspaket

IntegraMouse Plus monteringspaket 

är särskilt framtaget för att passa vid 

montering av IntegraMouse Plus mun-

styrning på rullstolar, bord och sängar. 

Det består av kvalitetskomponenter 

från välkända Manfrotto och är mycket 

hållbar.

Styr muspekaren genom små rörelser, sug, blås och lätta tryck med läpparna. 
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Jag är tryckt 
på miljövänligt 

papper!

funktionsverket
Telefon: 031-75 77 950  |  E-post: info@funktionsverket.se

Funktionsverket AB  |  Vindilsvägen 13  |  475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se

Behöver du stöd inför en utprovning? 
Kontakta oss för vägledning!

Från Bohusläns sydligaste spets utvecklar Funktionsverket 
morgondagens hjälpmedel för personer med olika typer av 

funktionsvariation. Våra förskrivningsbara medicintekniska 

hjälpmedel används över hela Sverige och många av våra 

produkter återfinns även i skolor och offentliga miljöer där 

det finns ett behov av ökad tillgänglighet.

Vi samarbetar även med världsledande producenter inom 

områdena kognition, kommunikation, styrsätt och monteringar 

för att kunna erbjuda såväl klassiska produkter som spännande 

nyheter. 

Hjälpmedelstjänsten / WebSESAM







E-post order@funktionsverket.se

Telefon 031-75 77 950

Webbshop www.funktionsverket.se

Beställ via:


