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På de følgende sider kan du læse nyheder/se reklamer fra flg. leverandører: 
 
 

 Lys og lup 

 Instrulog 

 BallastCPH  

 HFH 

 All ears 

 V.i.Data 

 Eschenbach 

 Itech 

 LVI 

 Medivit 

 Senior24 

 Krogsaa 

 

 

 
 

Billedtekst: Annoncering på forskellige måder
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Det er omsider blevet (rigtig) forår, og 
mens disse linjer skrives, er tempera-
turen på vej mod de 15 grader. Med 
andre ord: Vi får set en del mere til sol 
og varme, end vi har været vant til hen 

over vinteren. 
Men lunefuldt som det danske vejr nu engang kan være, så er det godt at Lys og lup 
har et bredt sortiment af godt lys – bl.a. med mulighed for ikke blot at regulere lysstyr-
ken, men også dets ”farvetone” (farvetemperatur med et lysteknisk ord). Et godt ek-
sempel på dette er MyStar-loftlamperne: De er nemme 
at sætte op og slutte til et lampeudtag, og de kan styres 
fra både den medfølgende fjernbetjening og fra en tra-
ditionel lyskontakt – og for nogle modellers vedkom-
mende endda også fra en app på mobiltelefonen, også 
når De ikke er hjemme! 
 
Når solen så alligevel titter frem, oplever folk med nedsat syn ofte et ubehag i øjnene. 
Hos Lys og lup har vi et stort udvalg af sol- og filterbriller, som tager toppen af det ge-
nerende lys. 
 
WellnessPROTECT er en serie af filterbriller, som 
blokerer de mest kortbølgede, blå og violette farver i 
lyset – det er oftest dem der udløser generne i lysføl-
somme øjne. De har særlige ”sideruder”, der også 
fanger det lys der kommer ind fra siderne. 
 

Men hvis man nu bruger 
briller med styrke i forvejen, er der så også ”plads” til 
solbriller? Ja! Amerikanske LiveEyewear har flere serier af 
såkaldte ”FitOver”-stel, kaldet Cocoons, som ganske enkelt 
tages på ”oven i” almindelige 
briller; så har man både den 
optiske korrektion fra sine 
egne briller, og får reduceret 

det generende lys. Som navnet antyder sørger Cocoons-
stellene for at ”pakke” øjnene ind, så der ikke slipper lys 
ind nogen steder, som ikke har været igennem de 
filtrerende glas. 
 
Man kan naturligvis se det hele i vores webshop på adressen lysoglup.dk, men vi vil 
faktisk anbefale Dem at komme en tur forbi vores showroom på Erhvervsvej 30 i 
Rødovre, hvor De selv kan prøve det hele. Her kan De også få hjælp af vores flinke 
optiker Anne, til at finde det der gavner netop Dem. Vi skal blot bede om at man på 
forhånd bestiller tid på tlf. 43 451 451, mellem 8:30 og 16. 
 

Lys og lup ApS · Erhvervsvej 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 · www.lysoglup.dk · 
lysoglup@lysoglup.dk 

Lys og lup under luppen 
april/maj 2019 

MyStar 

http://lysoglup.dk/shop/40
lysoglup.dk/shop/255
lysoglup.dk/shop/250
lysoglup.dk
mailto:lysoglup@lysoglup.dk


  
 

 
SKAL VERDEN SE HVAD DU SER? 
Perspectacles simulationsbriller er udviklet til at oplyse seende om det at 
leve med et nedsat syn. Hos Ballast er vi opmærksomme på at alle 
øjensygdomme kommer forskelligt til udtryk, og derfor giver vi dig 
muligheden for at få lavet et par simulationsbriller som simulerer lige netop 
dit syn.  

 
Billedtekst: Et par 
Perspectacles 
simulationsbriller som 
simulerer diabetisk 
øjensygdom. 
 
 
 
 

Et par Perspectacles til private koster 495 kr. Ekskl. fragt. 
Prisen dækker produktion af selve brillen, en eller flere samtaler i telefon 
med dig om dit syn, udarbejdelse af dit personlige synsfilter og materialet 
hertil. Hvis filteret ikke passer godt nok i første omgang dækker prisen 
også en tilretning og at vi sender et nyt synsfilter som du kan påmontere.  
 
Når du har dit eget par simulationsbriller mellem hænderne er det op 
til dig at finde på aktiviteter til ægtefællen, børnene, chefen, kollegaen, 
vennen og alle de andre som skal indvies i det at være dig.  
 
Ring til os på 50 69 64 65 hvis du har spørgsmål til om vi kan simulere 
lige netop dit syn. De bedste hilsner fra team-Ballast. 
 
 

 
Billedetekst: Ballasts logo 

 
 

 

 

  



  
 
 

 
 
 
                                    Din daglige hjælp til læsning – tag den med dig og få mere frihed i din hverdag. 

 

Prøv den nye  
OrCam MyEye 2.0 eller OrCam MyReader 2.0 

på et kommunikationscenter nær dig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du finder listen over afprøvningssteder på vores  

hjemmeside:  

 
Information om OrCam 

 

 

Du kan også skrive til os, så guider vi dig videre til en afprøvning. 
 

 

 

 

 

 

 

Instrulog A/S – Bjerringbrovej 116 – 2610 Rødovre – info@instrulog.dk – tlf.: +4544979477

 

https://instrulog.dk/hmi/orcam/orcam-praesentation/hvad-er-orcam
mailto:info@instrulog.dk


  
 

 

 
Hjælpemidler for Handicappede 
Sofiendalsvej 88  •  9200 Aalborg SV 
Tlf: 98 95 42 44  hfh@synsnerven.dk 
www.synsnerven.dk 

 
Color Star  
Har du problemer med at se farver? 
Eller synes du at det er svært at 
bedømme om 2 farver passer 
sammen? Så er den nye Color Star 
måske noget for dig! 
 
Color Star er et resultat af mange års 
praktisk erfaring og en løbende dialog 
med mange synshandicappede 
brugere. 
 
Udover farvebestemmelsen på faste 
overflader, kan du med Color Star også 
bestemme farven af lysdioder, samt 
andre lyskilder, og måle lysets intensitet. 
 
Du kan snart læse mere om Color Star 
på vores hjemmeside.  
 
 
BlindShell Classic telefon 
Smart, men ikke en smartphone med alt 
for mange forvirrende funktioner og 
trykfølsom skærm. Vha. det logisk 
opbyggede menu system kan du nemt 
finde til telefonens funktioner.  
 
Af funktioner kan blandt andet nævnes: 

 Telefoni, SMS og E-mail 

 Notatapparat og lydmarkering 

 FM-radio og internet radio 

 Hvor er jeg? 

 Ur, timer, stopur og vejrudsigt 

 

    
 
 

Nyheder i begyndelse af 2019 Se 
snart mere på vores hjemmeside 

WWW.SYNSNERVEN.DK 
 
 

  
 
 

 

 

mailto:hfh@synsnerven.dk


  

 

Har du brug for ny energi i din jobsøgning? 

Er du jobsøgende og har synshandicap, så har du en unik mulighed 
for at få værdifuld sparring og inspiration til, hvordan du kan styrke 
dine kompetencer og indsats som jobsøgende på et PEP-forløb.  

Gennem 15 dage bliver du på PEP-forløbet styrket i de forskellige 
aspekter i din jobsøgning, og du får uvurderlig feedback på din skriftlige 
og mundtlige kommunikation. Og ikke mindst kommer du til at sparre 
med, udveksle strategier og blive inspireret af andre jobsøgende, som 
også har synshandicap. 

Edis, tidligere deltager på forløbet fortæller: 

”Jeg er klar over, at det er vigtigt, hvordan jeg præsenterer, at jeg er 
blind, for det vil påvirke, hvordan en arbejdsgiver håndterer, at jeg har et 
handicap.” Du kan læse mere om Edis’ og to andre deltageres oplevelser 
fra PEP på ibos.dk 

Praktisk  
Forløbet udbydes af All Ears og IBOS – Instituttet for Blinde og 
Svagsynede. Næste hold starter den 6. maj 2019. 

De 15 undervisningsdage er fordelt med tre sammenhængende dage om 
ugen fra kl. 9.00 – 15.30 og foregår på Fuglsangcentret i Fredericia.  

PEP-forløbet er gratis og inklusive forplejning. Hvis du har lang 
transporttid til Fredericia, så har vi fire pladser, hvor overnatning og 
morgenmad også er inkluderet. 

Vil du vide mere? 
Vil du gerne tilmelde dig eller vide mere, så ring til IBOS’ 
arbejdsmarkedsteam på telefon 3945 2574.  

Læs mere om PEP-forløbet på IBOS’ hjemmeside og her i artiklen med 
tre tidligere PEP deltagere. 

PEP er finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
STAR. 

 

 

 Foto: IBOS’ logo og All Ears TMs logo

https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://www.ibos.dk/uk/arbejdsmarkedsforloeb/pep-forloeb.html
https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-september-2018/det-er-naermest-et-must.html
https://star.dk/
https://star.dk/


  
 
 
V.I. Data præsenterer 
  
Orbit Reader 20: Et meget billigt punkt notatapparat. 
 
V.I. Data er meget stolte af at kunne præsentere Orbit Reader 20 i 
Danmark. Orbit Reader 20 er et meget billigt punkt notatapparat til 
blinde punktlæsere, som kun koster 6500 kr. inkl. moms. 
 
Maskinen har 20 meget tydelige 
punktceller, er nem at betjene, 
understøtter alle kendte 
skærmlæsere via Bluetooth og 
USB og kan læse og skrive 
notater fra SD 
hukommelseskort. 
 
 
Orbit Reader passer til dig, som 
kan leve med et notatapparat 
med begrænsede funktioner, dig 

som måske kunne bruge et 
ekstra billigt notatapparat til 
specifikke opgaver eller dig, 
som ikke bruger så meget 
punktskrift i hverdagen, men 
som alligevel har behov for 
enten at læse eller skrive 
punktskrift.  

 
 
 

 
Se meget mere på www.vidata.dk - Mail: support@vidata.dk - 

telefon: +45 42 72 14 79 - Facebook side: 
http://facebook.com/vidata.dk 

  
 

 

http://www.vidata.dk/
mailto:support@vidata.dk


 

                  Billedtekst: Reklame fra Eschenbach 



  
 
 
 

Billedtekst: Reklame Itech 



  

 
LVI 
Danmark 
Hjælpemidler til blinde 
og svagsynede   
- CCTV 
- Punktudstyr 

- Oplæsningsapparater 

- Forstørrelsesprogrammer  

       

      Billedtekst::CCTV 
- Elektroniske lupper 

- Daisyafspillere 
 
 
 
 
      Billedtekst: Punktudstyr 

 
 
 
 

 
 
 

 
Billedtekst: LVI logo 

 

www.lvi.dk 
      Billedtekst: Lup 
 

http://www.lvi.dk/


  

 
 
 

 
 
 
 

Kosttilskud og vitaminer 
Rosenkæret 11B, 2860 Søborg 
Mail: info@medivit.dk  
www.medivit.dk  
T: +45 57 82 03 05 
 

 

 

 

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø 
Ring til os: 7199 3113 

E-mail: info@senior24.dk 
https://senior24.dk/  

 

 

 

  http://www.krogsaa.com/  
  Jan Krogså - E-mail: jan@krogsaa.com - sms: 53569950 

mailto:info@medivit.dk
http://www.medivit.dk/
mailto:info@senior24.dk
https://senior24.dk/
http://www.krogsaa.com/
mailto:jan@krogsaa.com
http://senior24.dk/

