För seniorer

(och även juniorer)

Mobiltelefoner
Extremt enkel mobiltelefon

som vill ha enkla lösningar!

Telefoner för vanliga (analoga) telenätet ELLER
telefonuttaget på bredbandsmodem! (med tilläggsabonnemang)
Geemarc Photophone 100

Doro Secure 580
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiltelefon-GSM alt 3G
4 snabbvalsknappar
Bara prata, ta emot SMS
Trygghets-SMS med
GPS-position
Färgskärm-stor text
Stora knappar
Högt ljud - även högtalare
Laddare/laddställ ingår
Mått: 127 x 57 x 15 mm

• Stora knappar i tangentbordet
• 11 snabbvalsknappar varav 8 med bilder för
egeninlagda telefonnummer
• Steglöst reglerbar lurvolym. Tonkontroll
• Extra förstärkning +30dB
• Högtalartelefon med separat reglerbar volym
• Synlig ringindikator och reglerbar ringsignal
• Hörslinga T3/M3. Kan väggmonteras

Artnr 2205 Pris: 995:-

Artnr 2110 Pris: 1895:- Prisbelönad

för sin design!

Kontantkort
kan användas

Nytt!

Prata samt använda SMS

Doro 5031
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontantkort
kan användas

Nytt!

Enkel att använda
Stora knappar, 2 snabbval
Färgskärm, 28 x 35 mm
SMS, egen knapp
Headset, laddare/ laddställ, USB-kabel ingår
Högtalartelefon. Hörslinga
Ringsignal >83 dB,
Telefonbok, 100 nummer
Mått: 117 x 53 x 14 mm

Doro MemoryPlus 319i ph
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket enkel att använda
Konkava knappar
4 snabbval med bilder
Behaglig, stor, lätt och greppvänlig telefonlur
Kraftig, reglerbar lurvolym +35 dB
Hörslinga T3/M3
Synlig ringindikator/ justerbar ringsignal >91 dB
Knappsatslock ingår

Artnr 2124 Pris: 995:-

Doro PhoneEasy 100w
Geemarc PhotoDECT

Ersätter Doro 507S som utgått

Artnr 2165 Pris: 895:-

Vikbar mobil med kamera

• Trådlös DECT-telefon
• Lättläst, stor skärm med stora tecken
• Högtalartelefon
• 2 snabbvalsknappar. 9 kortnummer
• Kraftig, reglerbar lurvolym +30 dB
• Hörslinga T3/M3
• Synlig ringind/justerbar ringsignal >83 dB

Artnr 2133 Pris: 695:-

Doro 6031
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontantkort
kan användas

Nytt!

Enkel att använda - röd/vit
Stora knappar, 2 snabbval
Kamera och bildvisare
Färgskärm, 49 x 36 mm
SMS, egen knapp, MMS
Headset, laddställ ingår
Högtalartelefon
Ringsignal >83 dB,
Telefonbok, 100 nummer
Mått: 100 x 53 x 18 mm

Artnr 2169 Pris: 995:-

Mobilen i bordsmodell

Doro PhoneEasy 311c
•
•
•
•
•

• Trådlös DECT-telefon
• Högtalartelefon
• Lättläst skärm
• 10 snabbvalsknappar i
basenheten
• Telefonbok med 50 nr
i handenheten

Artnr 2122 Pris: 495:-

Doro PhoneEasy 312cs
•
•
•
•
•

Artnr 2135 Pris: 995:-

Mobil i bordsmodell för dig som inte
längre har en telefonledning!

Kontantkort
kan användas

Rehabmodul AB

Enkel att använda- stor skärm
Stora knappar. Högtalartelefon
3 snabbvalsknappar. Telefonbok (30)
Steglöst reglerbar lurvolum
Synlig ringind/just ringsignal >83 dB

Artnr 2127 Pris: 695:-

Huawei Nordic F617

• Mått:230x183x59 mm
• Vikt 680 gram

Enkel att använda- stora knappar
3 snabbvalsknappar 10 kortnummer
Steglöst reglerbar lurvolum
Hörslinga T3/M3
Synlig ringind/just ringsignal >83 dB

• GSM/3G. Svart skal. Även högtalande
• Belyst, monokrom skärm, 58x30 mm
• Stora knappar 20x10 mm. Knapplås
• 6 snabbvalsknappar. Nummerpresentatör
• Bara prata och skicka/ta emot SMS
• Svenska menyer & BRUX
• Laddare och batteri ingår

Artnr 2168 Pris: 1695:-

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
info@rehabmodul.se www.rehabmodul.se

Ringsignalförstärkare
Nytt!

Geemarc Amplicall 10

För varje ringsignal avges en kraftig ljusblixt/
tonstöt när det ringer. Enkel att installera och
använda. Kan väggmonteras eller placeras på bord.
• Ansluts med en kabel (medföljer)

mellan telefon och telenätet alt.
teleuttaget på bredbandsmodem
• Välj ljusblixt eller tonstöt eller
båda två samt avstängd

Kontor, lager och hämtning på
Astrakangatan 151,
Hässelby Gård (Stockholm).
Öppet vardagar. Ring först!
* Endast kontant- inte kort! *

• Volym- och tonkontroll för ljudet
• Batterier medföljer

Artnr 2152 Pris: 695:©:10/2018, Rehabmodul AB, Stock

Enkel och lättanvänd
TV-fjärrkontroll

Kalenderur - radiostyrd = Alltid rätt tid!

Doro HandleEasy 321rc

• Mycket enkel att
programmera och
använda- bara den
här behövs dagligen!
• För TV, digitalbox,
stereo, mm
• 7 funktioner kan
läggas in från
ordinarie fjärrkontroller - t ex
TV´ns AV/PÅ, volym
UPP/NED och
kanalvalen i t ex
digitalboxen, etc.
Artnr 4301
Pris: 450:-

Geemarc
kalenderur
VSO10

Praktisk produkt
för att hålla reda
på tid, veckodag,
datum och år
• Digitalt, radiostyrt (alltid exakt tid) kalenderur för personer som har svårt
att hålla reda på tid och veckodag, pga exempelvis demensproblem, mfl.
• Svensk text. Tid visas med 56 mm stora siffror. Övrig text - 17 mm
• Kan väggmonteras eller placeras på bord
• Mått: 280 x 190 x 27 mm (ungefär som detta papper). Vikt: C:a 630 gram
• Strömförsörjning: 2 x LR6 (AA) batterier (medföljer)
Artnr 3807 Pris: 895:-

Talande armbandsklockor
Nytt!

Armbandsklocka DIANA

Talande fickur

Analogt:

Nytt!

I DIANA kan du välja mellan att
Måndag,
läsa ut tiden analogt eller digitalt. tio minuter

• Svenskt tal och analog urtavla
• Tryck på - knappen för att läsa ut! över tio på
förmiddagen
• Fast volym
• 2 boettstorlekar, 37 mm och 33 mm
• I DIANA finns även valbart språken:
norska, danska, finska och polska. Digitalt:

Artnr 3833, 37 mm Pris: 1245:- Måndag,
Artnr 3834, 33 mm Pris: 1245:- tio och tio

Behov och möjligheter varierar med ålder och
kognitiva förutsättningar. Ofta problem med små
tecken, försämrad hörsel, syn/finmotorik
(hantering). För andra tillkommer större problem starkt nedsatt syn/ blindhet, hörsel, minnes/demensproblem, mm. Kommunikationshjälpmedel för
äldre bekostas oftast inte alls av landsting och
kommuner. Politikerna har beslutat om ett egenvårdsansvar och hjälpmedel ska därför betalas av
användaren själv. Beroende på policy i varje
kommun/landsting kan undantag eventuellt göras.
Främst anhöriga har dock svårt att hitta
inköpsställen. Vi har en del produkter! Titta
gärna igenom broschyren! Kontakta oss om du
vill köpa, har frågor eller ha mer information!

Rehabmodul AB

Leveranstid är normalt
2 - 10 arbetsdagar.
2 års garanti för
fabrikationsfel.

25% moms ingår i priserna i denna broschyr

Frakt (och postförskottsavgift 80:-, vid order under 2000:-) tillkommer.
Vid förskottsbetalning - ingen pf-avgift, spara 80:- Se BUTIKEN!

Produkterna kan köpas i vår webb-butik på hemsidan!
www.rehabmodul.se/butiken/index.html
Konsumentköplagen gäller för distansköp.

Fickur MyTime

• Svenskt tal - analog/digital tidsangivelse. Mycket enkel att använda endast en knapp!
• Tryck på den stora knappen för att
läsa ut tid och dag samt om det är
morgon, dag, kväll eller natt!
• Kan kontaktstyras. Åven magnetfäste
• Reglerbar volym, som kan sättas
mycket högt
Artnr 3830 Pris: 2870:MyTime (analogt): Tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon.
MyTime (digitalt): Klockan är tio och tolv, tisdag

Fickur KLARA

Svensktillverkad

• Svenskt tal - analog tidsangivelse
• Enkel att använda - endast en knapp!
• Tryck på den stora knappen för att
läsa ut tid och dag samt om det är
morgon, dag, kväll eller natt!
• Reglerbar volym, som kan sättas
mycket högt
Artnr 3831 Pris: 3245:-

T ex säger KLARA (analogt):
Klockan är tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon

Tidstödshjälpmedel
Time Cue

Enkel att använda. Ett egetinspelat
(10 sek.) meddelande läses ut vid en
förinställd tid. Bildficka: 74 x 55 mm.
Artnr 3803 Pris: 175:-

Larmklockan IC II

Kan larma upp till 12 tidpunkter/dygn,
t ex för medicinering, aktiviteter, mm
Larmar med ställbart pipljud eller
diskret vibration. Bältesclip ingår.
Litet format. Artnr 3804 Pris: 695:-

Lasse Lindberg

Grundare och VD sedan start!
Numera pensionär och jobbar vidare.
Medlem i SPF Seniorerna

www.rehabmodul.se

