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Kommunikationsböcker / - pärmar      

Kommbok Mega-Book A4 LDH-nr: 16221
www.rehabcenter.se

12 st plastfickor.

Har plats för 28 symbolsidor

En extra pärmsida med plats för de 
vanligaste symbolerna

Fullt utnyttjad har Megabook plats för 
580 st 2.5 cm symboler 

Storlek: ca 25 x 30 cm

Kommbok Midsize 13x18 cm LDH-nr: 16220
www.rehabcenter.se

Innehåller 20 sidor
Fullt utnyttjad har MidSized plats för 960 
st 2.5 cm eller 240 st 5 cm symboler 
Plats för 42 blad

Boken har ett förstärkt hål med en 
metallring där det går att fästa en kedja 
eller ett nylonband

Storlek: 13x18 cm

Finns även med spiralrygg, men har då 
inget förstärkt fästhål (LDH-nr 36767)

Kommbok double pocket 
10x13cm med plastrygg

LDH-nr: 18905
www.rehabcenter.se

Innehåller 12 plastfickor
Fullt utnyttjad har Dubbel pocketsize
plats för 288 st 2.5 cm symboler
Plats för 24 blad

Storlek ca: 10 x 13cm

(Finns ej längre med sprialrygg)



Kommunikationsböcker / - pärmar   

Kommbok pocket-size

8x11 cm med spiralrygg

LDH-nr: 20951
www.rehabcenter.se

Innehåller 12 plastfickor
Fullt utnyttjad har Pocketsize plats för 
144 st 2.5 cm symboler
Plats för 24 blad.
Storlek ca: 8 x 10,5cm

Kommunikationspärm /

Pecspärm

LDH-nr: 39082 (röd), 37708 (blå)

www.nilbild.se

Kommunikationspärmen/Pecspärmen är 
i A5-format, med ett register, en axelrem 
och en stängning med en gummisnodd. 
Man kan bära med sig pärmen över 
axeln, som en liten väska och ha sina 
egna bilder i denna för att strukturera sin 
dag. 

I detta ingår följande:
A5-pärm i röd eller blå färg
Register med 8 sidor
Axelrem. Kardborreband ingår ej 

Kommbok Tri-folder LDH-nr: 40822
www.rehabcenter.se

Tresidig symbolbok med plastfickor.

Innehåller 6 plastfickor
6 sidor
Storlek ca: 25 x 30 cm



Kommunikationsböcker / - pärmar  

Kommunikationsbok i mjukt

Kardborretyg A5

LDH-nr: 37711 (A5 röd)
www.nilbild.se

Kommunikationsboken är spiralbunden 
med metallspiral i ena kanten vilket gör 
att du kan göra iordning din egen 
kommunikationsbok med de bilder som 
du behöver för att ha med dig till olika 
ställen och aktiviteter. 
Formatet för denna bok i mjukt 
kardborretyg finns i A4 och A5 med 4 
eller 6 ark (=8 eller 12 sidor) och i 

5 olika färger. 

Komm.karta/mapp mjuk plast, 
vikbar med 6 fickor, olika 
storlekar

LDH-nr vg se nedan
www.nilbild.se

6-delade kommunikationsmappar i mjuk

plast 

1-2 kartongark i varje ficka. 

Möjlighet att göra varierade 

scheman och aktivitetsmappar.

Mapparna finns i storlekarna:

A5 Stående, LDH-nr: 23377

A4 Stående, LDH-nr: 22661

A5 Liggande, LDH-nr: 23254   

A4 Liggande, LDH-nr: 23378

Ögonpekram 50 x 40 cm LDH-nr 13827
www.spsm.se

Vikbar ögonpekningsram i grå plast med 
tio insticksfickor i klar plast. En person 
som kommunicerar med sina ögon har 
kontakt med en mottagare genom 
öppningen i ramens mitt. I ramens 
plastfickor placeras t.ex. bilder.



Kommunikationsböcker / - pärmar  

Kommapp spiralbunden LDH-nr vg se nedan
www.nilbild.se

Tredelad och sammanbundna med en 

ryggspiral. Detta gör att man kan ha 

en, två eller tre sidor uppslagna – allt

efter behov. Används till 

aktivitetsmappar, schema och fungerar 

som ett personligt hjälpmedel där 

bilder används. Ange gärna om någon 
speciell färg 

önskas på kartongarken i 

kommunikationsmappen.

Mapparna finns i storlekarna:

A4, LDH-nr: 32822

A5, LDH-nr: 22551   

Plastpärm tredelad blå med blank
plast

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten
www.spsm.se

70x 30 cm (A4), LDH-nr: 36646

59x39 cm, LDHnr: 31400

70,5x41 cm, LDH-nr: 20496



”Tillbehör” till kommunikationsböcker / -pärmar

Bildficka med 6, 8 eller 10 bildfack LDH-nr: 24635   6 fack, 10x10 cm röd   

LDH-nr: 21884   6 fack, 10x10 cm blå

LDH-nr: 24964   8 fack, 10x10 cm röd

LDH-nr: 21885   8 fack, 10x10cm blå     
LDH-nr: 45157   10 fack, 10x10cm röd

LDH-nr: 39081   10 fack, 10x10cm blå

LDH-nr: 35751    8 fack, 6x6 cm röd

LDH-nr: 35753    8 fack, 6x6 cm blå

www.nilbild.se

När man lagt i de bilder man vill ha i 
bildfickan kan de vikas ihop och stängas 
med en tryckknapp. Det finns möjlighet 
att lägga flera bilder i samma fack och 
det går på så sätt byta bilder vid behov.

Nyckelring med jojo LDH-nr: 24659
www.rehabcenter.se

Håller små pekböcker lätt  tillgängliga.

Kardborrerondeller ”krok” LDH-nr: 40348
www.nilbild.se

Kardborrerondeller 13 mm i diameter.



Kommunikationsprogram och bildbaser  

Boardmaker / Boardmaker 
SpeakingDynamically pro

Boardmaker, LDH-nr: 39294

Boardmaker SD pro, LDH-nr: 40280
www.rehabcenter.se

Version 6

Boardmaker är en grafisk databas med 
PCS-symboler avsedda att 
kommunicera med. 

Boardmaker SD Pro används för att 
skapa talande symboltavlor i flera nivåer.

Communicate: SymWriter LDH-nr: 39420
www.hargdata.se

Ordbehandling med symbolstöd för den 
som behöver extra stöd vid skrivandet. 
Samtidigt som du skriver visar symboler 
betydelsen av orden. Välj om du vill att 
symbolerna ska visas tillsammans med 
texten eller enbart som stöd i 
sidopanelen. Varje bokstav ljudas och 
svensk talsyntes (Alva) läser ord och 
meningar.
Innehåller Widgit symbolbas.

Communicate: InPrint LDH-nr: 40651
www.hargdata.se

InPrint är ett program där du kan skapa

överlägg till samtalsapparater,

kommunikationskartor, scheman mm.

Innehåller Widgit symbolbas.



Kommunikationsprogram och bildbaser  

SymPrint LDH-nr: tala med hjm. konsulent

www.tretac.se 

Med SymPrint skapas papperskartor för 
kommunikation eller struktur. 
Programmiljön fungerar som Windows. 
Det finns färdiga mallar, men man kan 
också göra egna mallar. Färdiga 
dokument går att exportera till PDF eller 
till en bild. 



Kommunikationsprogram och bildbaser

Bildbaser PCS (finns i Boardmaker)

Bliss (www.blissonline.se)

Widgit (finns i InPrint/SymWriter och 
Widgit Go)

Pictogram (www.pictoonline.se)

Symbol Stix (finns i Communicator)

AIR (finns enbart i Handi/Handifon, ej 
som fristående bildbas)

m.fl. 

RollTalk Designer (används i 
programmet RollTalk Designer)

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent. 

VoiceXpress LDH-nr: 33088
www.voxit.se

Taligenkänningsprogram. Genom att tala 
i headset/mikrofon kan användaren 
skriva i datorn. Kräver relativt goda 
språkkunskaper. 

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent. 



Kommunikationsprogram och bildbaser  

VS Communicator ver 4 LDH-nr: 39219
www.tobii.com

Kommunicera nära och på avstånd med 
hjälp av symboler, bilder eller text. 
Bildbas SymbolStix ingår, övriga 
bildbaser köps separat. Förberett för IR.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

RollTalk Designer 8 LDH-nr: 46814
www.abilia.se

Kommunicera nära och på avstånd med 
hjälp av symboler, bilder eller text. 
Rolltalk Designer bildbas, PCS bildbas
och PCS högkontrast ingår. IR kräver att 
”Progress Star” är ansluten till PC.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

The Grid 2 LDH-nr: 44677
www.picomed.se

Kommunicera nära och på avstånd

med hjälp av symboler, bilder eller text. 

Widgitsymboler ingår, övriga 

bildbaser köps separat. Förberett för IR.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

MindExpress 4 LDH-nr: 43953
www.rehabcenter.se

Kommunicera nära och på avstånd

med hjälp av symboler, bilder eller text. 

Blissymboler och SymbolStix ingår, 
övriga bildbaser köps separat. Förberett 
för IR.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



Kommunikationsprogram

CD-ORD LDH-nr: 39646
www.elevdata.se

Läs- och skrivverktyg med uppläsning av 
text med hjälp av en digital röst eller 
talsyntes, ordprediktion och alternativa 
förslag på ord. 

Stava Rex LDH-nr: 37405
www.svensktalteknologi.se

Rättstavningsprogram på svenska. 
Rättar grava stavfel, t.ex. 

neulitret (neutralitet) och kusku (tjugosju)

Finns både för PC och MAC.

WordRead plus (även USB)

ClaroRead plus

www.svensktalteknologi.se

Talsyntesprogram med flera 
talsyntesröster på olika språk. 
ClaroRead plus har inbyggd OCR-
bearbetning vilket innebär att du kan 
skanna in dokument och få dem 
upplästa. 

WordRead plus LDH-nr: 40709

WR plus på USB-minne: LDH-nr: 40710

ClaroRead plus, LDH-nr: 43665

ViTal LDH-nr: 40711
www.frolundadata.se

Talsyntesprogram med rösterna Elin, 
Erik, Ingmar, Roger och Heather.

Har även röster på andra språk.



Visningsenheter / Inmatningsenheter  

Talande fotoalbum LDH-nr: 39642
www.rehabmodul.se 

Foto 10x15 cm

Ett meddelande / sida 10 sek

24 sidor

Flexiboard LDH-nr: 33368
www.abilia.se , www.handitek.se 

Tangentbord som man själv bestämmer 
tangenterna på. ”Tangenterna” är 
egentligen bilder på ett pappersöverlägg. 
När man trycker på en bild på Flexiboard 
händer det som man bestämt ska 
hända, t.ex. att en symbol visas på 
skärmen, musik spelas upp, bildspel 
sätts igång mm. Levereras med 
Flexiladdaren.

Peklaser Lumos LDH-nr: 39111
www.gerdtsson-

andersson.se/produkter.html 

En ljusstark laserpekare. Själva 
lasermodulen, ”lampan”, är 6 mm i 
diameter och 15 mm lång. Lumos 
levereras med vinklad kabel och 
glasögonclips för mittmontering.



Samtalsapparater    

LITTLEMack LDH-nr: 34464
www.rehabcenter.se

LITTLEmack är en liten samtalsapparat 

med möjlighet till inspelning av ett 

meddelande. Vinkeln på tryckkontakten 

gör den lättare att aktivera i liggande 

ställning. Taltid 75 sekunder. Tryckytan 

är 6 cm. Rött, gult, grönt och blått lock 

ingår. Locken skruvas fast.

BIGMack LDH-nr: 34457
www.rehabcenter.se

BIGmack är en samtalsapparat med 13 
cm stor tryckyta och inspelning av ett 
meddelande. Taltid 75 sekunder. Rött, 
gult, grönt och blått lock ingår. Locken 
skruvas fast. Har en ingång för en extern 
manöverkontakt och en utgång för 
möjlighet att koppla till en batteridriven 
apparat.



Samtalsapparater    

Pratlåda LDH-nr: 42871 röd

LDH-nr: 42892 grön

LDH-nr: 42961 blå 

www.rehabmodul.se

Pratlåda är en samtalsapparat för 
inspelning av ett meddelande. Taltid 
30 sekunder. Bild kan läggas under 
locket. Bildformatet är c:a 65 x 65 mm. 
Nyckelhålsfästen för ev. väggmontage. 
Format: 85 x 85 x 25 mm. Vikt: 120 g.

Talande etikett LDH-nr: 45887
www.irishjalpmedel.se

Den talande etiketten är främst avsedd 
som hjälpmedel vid hantering av 
medicin. Apparaten kan användas som 
enkel samtalsapparat för inspelning av 
ett meddelande och har 60 sek 
inspelningstid. 



Samtalsapparater

LITTLE Step By Step LDH-nr: 37159
www.rehabcenter.se

LITTLE Step–by–step är en liten 

samtalsapparat med möjlighet till 

inspelning av flera meddelanden i 

ordningsföljd. Vinkeln på 
tryckkontakten 

gör den lättare att aktivera i liggande 

ställning. Total taltid 75 sekunder.

LITTLE Step–by–step har en ingång för 

anslutning av extern manöverkontakt 

och en utgång med möjlighet att koppla 

till en batteridriven apparat. Rött, gult, 
grönt och blått lock ingår. Locken 
skruvas fast.

BIG Step by step LDH-nr: 34468
www.rehabcenter.se

BIG Step–by–step är en samtals-

apparat med stor tryckyta och 

möjlighet till  inspelning av flera  

meddelanden i ordningsföljd. Den har

en ingång för aktivering av en extern 

manöverkontakt och en utgång med 

möjlighet att koppla till en batteridriven 

apparat. Total taltid är 75 sekunder.

Rött, gult, grönt och blått lock 

ingår. Locken skruvas fast.



Samtalsapparater

LITTLE Step by Step 3 nivåer LDH-nr: 34456
www.rehabcenter.se

Samtalsapparat med möjlighet att spela 
in  valfritt antal fraser med sammanlagt 4 
minuters taltid. Inspelning av 
meddelanden i ordningsföljd i olika 

nivåer. Grönt, gult, rött och blått lock 
ingår. Locken skruvas fast.

BIG Step by Step 3 nivåer LDH-nr: 44728
www.rehabcenter.se

Samtalsapparat med möjlighet att spela 
in  valfritt antal fraser med sammanlagt 4 
minuters taltid. Inspelning av 
meddelanden i ordningsföljd i olika 

nivåer. Grönt, gult, rött och blått lock 
ingår. Locken skruvas fast. 



Samtalsapparater   

Tobii S32 LDH-nr: 43678
www.tobii.com

Tobii S32 är en apparat som spelar upp 
förinspelade meddelanden, ljud eller IR-
signaler. Du aktiverar den genom att 
vidröra ett blad med tryckta symboler, 
bilder eller scener. Meddelandena och 
ljuden spelas antingen in direkt på Tobii 
S32-enheten eller via den medföljande 
programvaran Tobii SymbolMate. Man 
kan även styra den med hjälp av 
skanning.

VocaFlexibel LDH-nr: 35346
www.abilia.se

Inläst tal läses upp när du trycker på ett 
fält på den SmartGuide (fingerguide) 
som sitter på VocaFlexiblen. 
SmartGuiderna görs i ordoning med 
inspelade talmeddelanden som passar i 
olika situationer. Varje ruta/fält på 
SmartGuiden kan innehålla ett 
meddelande på upp till 10 eller 20 
sekunder. VocaFlexibel känner sedan av 
vilken SmartGuide som sitter på genom 
streckkoden på baksidan av varje 
SmartGuide. Du kan sedan byta mellan 
olika meddelanden genom att lägga på 
en annan SmartGuide. 



Samtalsapparater   

GoTalk 9+ LDH-nr:40057
www.rehabcenter.se

Samtalsapparat som går att bära med 
sig. 9 knappar i 5 nivåer, ca 8 sek var.

Kapacitet för 45 meddelanden

8,5 min minne

3 fasta meddelandeknappar

Inbyggt förvaringsfack för överlägg

GoTalk 20+ LDH-nr: 37222
www.rehabcenter.se

Kapacitet för 100 meddelanden

20 rutor som är ca 2,5cm 

5 inspelningsnivåer

5 fasta meddelandeknappar

Samtalsapp. Personal Talker LDH- nr: 31947
www.rehabmodul.se

Förse den med bild/foto och använd som 
talande "ID–kort", m m. Ett meddelande 
på högst 10 sek. Fickstorlek och med 
lock. Format (hopfälld): 63x65x14 mm.



Skrivhjälpmedel / Samtalsapparater   

SpeakOut LDH-nr: 38913
www.picomed.se

Ger personer med talsvårigheter, men 
med fungerade språk, möjlighet att 
kommunicera med text. Ofta använda 
ord/fraser kan sparas och tas fram 
genom olika tangentkombinationer. Två 
displayer. QWERTY-tangentbord.

Lightwriter SL40 Connect LDH-nr: 40706
www.abilia.se

Portabelt text-till-tal hjälpmedel som ger 
personer med talsvårigheter, men med 
fungerade språkförmåga, möjlighet att 
kommunicera med text. Texten går att få 
uppläst med talsyntes. Dubbla displayer. 

QWERTY-tangentbord. Man kan också 
skicka SMS och ringa direkt med 
apparaten. 



Kommunikationsdatorer   

Tobii i12/i15 Tobiis i-serie kan styras på flera sätt. 
Pekskärm, via kontakter, via 
ögonstyrning med hjälp av Tobii CEye
(se nedan) eller med huvudmus. Tobiis

i-Serie levereras med Communicator 
och kan användas för att skriva och 
redigera dokument, surfa på Internet, 
lyssna på musik, spela spel, styra TV:n
och DVD-spelaren, öppna dörrar och 
tända lampor.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tobii PCEye Go Fristående ögonstyrning för PC.

PCEye Go - för bärbara datorer 

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



Kommunikationsdatorer   

Compact Rolltalk S7 Compact Rolltalk är en dator med 12" 
pekskärm. Kontaktmodul, tillkoppling för 
en eller två kontakter och pekskärm 
finns som bas i Rolltalken. Exempel på 
andra styrsätt är: huvudmus, joystick, 
direktpekning samt ögonstyrning. 
Genom att koppla till en styrmodul kan 
man även styra sin rullstol och justera 
sin sittställning från Compact Rolltalk. 
Rolltalk levereras med  RollTalk
Designer 8.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

Intelligaze 3 för Rolltalk Med Intelligaze 3 som kopplats ihop med 
Rolltalk kan du styra datorn med 
ögonens rörelser.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

Intelligaze 3 för PC Ögonstyrningsmodul för PC. 

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent. 



Kommunikationsdatorer  

Micro Rolltalk P7 Handhållen samtalsapparat levereras 
med RollTalk Designer 8. Det går även 
att kommunicera via SMS.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent. 



Röstförstärkare  

MMT-4 röstförstärkare LDH-nr: 34974
www.xenamedical.se

Röstförstärkaren levereras med ett 

lätt nackset som väger 13 gr. 

Nacksetet går att justera och är tillverkat 
av en fjädrande metalltråd som håller för 
att bockas. Det finns 3 olika storlekar 
stor ,normal samt liten.



Kontakter mm   

Jelly Bean

BigRed

Spec Switch

Exempel på olika kontakter för att styra 
annan apparat eller för att scanna. Kan 
med fördel användas tillsammans med 
”Bläckfisken”, vg se nedan.

Bläckfisken LDH-nr: 39220
www.hargdata.se

Bläckfisken USB används för att enkelt

kunna koppla manöverkontakter till PC-

datorer. Kontakterna ansluts direkt till  

lådan, inga drivrutiner eller extra sladdar 

behövs. Alla inställningar lagras i lådan, 

så att den kan flyttas mellan olika 

datorer. Lådan ansluts till en ledig USB-

ingång och har 7 ingångar för kontakter 

med liten telepropp. Alla de vanligaste 

kontakterna på marknaden passar bra 

som ex Jelly Bean, Spec Switch och

Buddy Button.


