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

 Eschenbach 

 Itech 

 LVI 

 Instrulog 

 BallastCPH  

 Lys og lup 

 All ears TM 

 V.i.Data 

 HFH 

 Niikoh 

 Hjemmeoptik 

 Senior24 

 Krogsaa 

 

 
 

Billedtekst: Annoncering på forskellige måder 
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Luppen med på farten? 
- nu med LED 

 
Mobilent LED 

Foldelup, 35mm dia 

Høj forstørrelse 

4x ,7x og 10x 

LED—over 300lx 

Kan bruges med 

eller uden lys 

 
 
 

FOR NÆRMESTE FORHANDLER   
 

RING 7020 3888  
ELLER  

EMAIL post@eschenbach.dk 

 
 



  
 
 
 

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/


 

 

Sunu Band 
Rejs verden rundt med Sunu Band som tilbehør til Din Hvide Stok eller sammen med din 

førerhund! Sunu Band er udstyret med en ultralydssensor der registrerer fysiske forhindringer 

foran dig. Det betyder at du langt nemmere og langt mere sikkert kan navigere rundt, både 

udenfor og indenfor, netop fordi Sunu Bands ultralydssensor opdager fysiske objekter, også i 

hovedhøjde. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sunu Band er et armbånd. Et diskret armbånd specielt designet til blinde og svagtseende, fyldt 

med herlig elektronik. Armbåndet består af en rem og en overflade, præcis ligesom et helt 

almindeligt armbåndsur. Her stopper sammenligningen da også. 
Med Sunu Band bliver du i stand til mere selvstændigt at bevæge dig rundt på sikker vis. Sunu Band er utrolig 

diskret. Du bærer det rundt om dit håndled som et almindeligt ur, på den hånd som du ikke benytter til at holde Din 

Hvide Stok eller din førerhund. Du har derfor fuld kontrol over den retning som ultralydssensoren skal pege, og 

derved kan du let få et overblik over dine omgivelser. Sunu Band har forskellige niveauer af vibrationer, så du få et 

større overblik over dine omgivelser. 

 

Skriv til os, så guider vi dig videre til en afprøvning. 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

Figur 1 - Hånd med Sunu Band om håndleddet. Figur 2 - Hånd med Sunu Band bruger iPhone 

mailto:info@instrulog.dk


  
 

 

 

HJÆLP RESTEN AF DANMARK MED AT FORSTÅ DINE BEHOV! 
Vil du være med til at sikre, at fremtidens produkter, hjemmesider og byrum er 

tilgængelige for ældre og personer med nedsat syn? Så bliv en del af Ballasts 

Borgerpanel og få muligheden for, at sætte dit præg på vores mange spændende 

projekter! 
 

 

HVEM ER VI? 

Hos Ballast arbejder vi for at skabe bedre tilgængelighed for ældre og personer med 

nedsat syn. Det gør vi bl.a. ved at teste og afprøve byrum og hjemmesider så vi kan 

sikre, at de bliver nemmere at bruge for alle. Da det er dig der er eksperten og ved 

hvilke udfordringer der kan være, når man lever med nedsat syn, har vi brug for din 

hjælp! 

 

 

HVAD ER DIN ROLLE? 

Som en del af Ballasts Borgerpanel vil vi have mulighed for at kontakte dig med tilbud 

om, at deltage i vores tilgængelighedstests. Du vælger selv hvilke opgaver du vil takke 

ja til. Hvis du vil deltage i en opgave, er alt det kræver af dig, at du tager med os ud til 

det område eller den bygning der skal testes. Her vil vi bruge et par timer på at gå en 

tur sammen og vi vil stille dig spørgsmål til din oplevelse undervejs.Vi deler ikke dine 

personlige oplysninger med nogen uden dit samtykke og dit navn og foto af dig vil kun 

fremgå, hvis har sagt OK til det på forhånd. 

 

 

HVAD FÅR DU UD 

AF DET? 

Illustration viser to 

testpersoner og en 

Ballast-medarbjeder, 

der er igang med at 

teste tilgængeligheden 

på Roskilde 

Festivalen. 

 

 

 

Du får nye oplevelser samtidig med, at du får indflydelse på, hvordan fx designere og 

arkitekter kan forbedre deres hjemmesider og bygninger til lige netop dine behov. I 

tilfælde af at Ballast bliver betalt for opgaven, vil du også modtage et honorar for din 

tid. Dette oplyses på forhånd. 

 

Vi glæder os til at skabe endnu mere ballast i samfundet og håber at du vil være med 

på vognen. Skriv til Christine Svensson på cs@ballastcph.dk eller ring på  

50 69 64 65 for at høre mere. 



 

Sommeren går på hæld, og når 
disse linjer udsendes, er der 
kun et par uger til kalenderen 
siger efterår. Forude venter 
NS2019; en messe- og 

foredragsdag med fokus på svagsyn, den 14. september. 
 
Hos Lys og lup har vi et utal af hjælpemidler til folk med 
nedsat syn, men i dette nummer af Under Luppen har 

vi valgt at sætte fokus 
på et af vores bedste 
hjælpemidler; vores 
optiker Anne, som 
bistår med synsprøver, 
briller, tilpasning af 
hjælpemidler og meget 
andet. 
 
Man kan ”benytte” 
Anne på to forskellige 
måder: Man kan tage 
til Lys og lup og få 
assistance til at vælge det helt rigtige blandt 
alle de ”ubesjælede” hjælpemidler vi også har, 
eventuelt efter en synsprøve i vores synsklinik 
på hovedkvarteret i Rødovre. Vi skal blot 
minde om at det er nødvendigt at bestille tid til 
det; vores telefonnummer og mailadresse står 
nederst på denne side. 

 
Eller man kan – hvis man f.eks. er dår-
ligt gående – bestille et besøg i sit eget 
hjem, og få foretaget sin synsprøve 
dér, og få demonstreret forskellige 
hjælpemidler, få tilpasset briller og 
mange andre ting der gør det lidt lette-
re at være svagtseende. 
Og hvis man er i centrum af Odense i 
midten af september måned, kan man 
også tage på NS2019, og dér træffe 
Anne og Martin fra Lys og lup, og få en 
gratis synsprøve samt et indtryk af, 
hvad de og Lys og Lup kan byde på. 
 

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

Lys og lup under luppen  
August/september 2019 

Priser på synsprøver 

Synsprøve på NS2019: GRATIS! 

Synsprøve hjemme, i Stor- 
københavnsområdet: 785,– 
Synsprøve hjemme, resten 
af landet: 785,– + kørsel 
Synsprøve hos Lys og lup i 
Rødovre: 485,– 



 

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 det internationale 
anerkendte PEP-forløb. Næste hold starter til oktober i Aarhus. 

PEP-forløbet udbydes af All Ears og IBOS – Instituttet for Blinde og 
Svagsynede. Gennem 15 dage bliver du 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.  

Marlene Jørgensen, som var med på sidste PEP-forløb, fortæller: 

“Jeg valgte at tage et PEP-forløb af flere årsager. For at netværke, styrke 
mine skriftlige kompetencer, få inspiration og motivation til jobsamtalerne og 
for at få anerkendt, hvor jeg er i livet i forhold til mit syn og joberfaring. Jeg 
var åben og modtagelig og viderebragte feedback og konstruktiv kritik til 
produktive jobansøgninger og samtaler. Og på den måde gjorde jeg PEP til 
en succes for mig selv! For inden forløbet var slut, så havde jeg fået et job!” 

Praktisk  

 Næste hold starter mandag den 28. oktober 2019. 

 De 15 undervisningsdage er fordelt med tre sammenhængende dage 
om ugen fra kl. 9.00 – 15.30 

 Forløbet er for både for dig, som er nyuddannet og dig, der har været 
ude på arbejdsmarkedet. 

 PEP-forløbet er gratis og inklusive forplejning.  

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 
Siri - en tidligere PEP deltager. 

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

 

Foto: IBOS’ logo og All Ears TMs logo 

https://www.ibos.dk/uk/arbejdsmarkedsforloeb/pep-forloeb.html
https://www.ibos.dk/faa-viden-nyt/nyheder/visning/pep-der-findes-ikke-et-bedre-sted-at-blive-rustet-til-arbejdsmarkedet-hvis-du-soeger-job-og-har-et.html
https://www.ibos.dk/faa-viden-nyt/nyheder/visning/pep-der-findes-ikke-et-bedre-sted-at-blive-rustet-til-arbejdsmarkedet-hvis-du-soeger-job-og-har-et.html
https://star.dk/


 

Velkommen til V.I. Data  
Data for synshandicappede 

med vision om den bedste rådgivning 
 

Kom og mød os på vor stand på NS2019 den 14. september i Odense 

 
V.I. Data tilbyder: 

 Salg af unikke produkter. 

 Professionel undervisning af blinde og døvblinde indenfor IT samt 
kompenserende hjælpemidler. 

 Professionel rådgivning til at gøre hverdagen lettere for synshandicappede 
ud fra den enkelte brugers behov. 

 Teknisk support samt opsætning af diverse hjælpemidler og systemer til 
brugerens individuelle behov. 
 
 

Orbit Reader 20 er et billigt, robust og meget simpelt punkt notatapparat, som bl.a. kan 
gøre en stor forskel for folk, som ikke har behov for en dyr maskine 
med mange funktioner. 
Brug Orbit Reader 20 til at tage notater direkte på maskinen uden 
brug af computer, læse tekstdokumenter fra det medfølgende SD kort, 
koble den sammen med din smartphone, eller brug den som 
punktdisplay sammen med din computer. 
 
WebBox: En simpel adgang for de fleste til den digitale verden uden brug af computer. 
Individuel opsætning, kalender, lydaviser, hjemmesider, direkte forbindelse med Nota, 
Daisy og lydbøger, E-bøger, radio og meget mere. 
 

WebBox er en simpel adgang til den online digitale verden. WebBox er 
en meget enkelt betjent online radio, som er specielt designet til 
synshandicappede, ordblinde og læsesvage, eller hvis man blot ønsker 
en meget enkel betjening. 

Maskinen har kun ganske få knapper, et enkelt menusystem samt taleunderstøttelse i 
alle menuer og funktioner. WebBox er koblet op mod et centralt system hvor alt 
administreres. Dette betyder at man som bruger ikke skal være et teknisk geni for at 
kunne anvende maskinen, og at hele system administreres centralt. 
 
 
3DOODLER START: TAKTILE FORMER OG TEGNINGER I 3D. KAN BRUGES AF 
ALLE! 
Drømmer du om at lave taktile tegninger som blind, eller på anden måde være kreativ 
med taktile former? Velkommen til en meget spændende fremtid, hvor næsten alt kan 
lade sig gøre. Både blinde og seende kan være kreative med det samme produkt. Det 
er kun din fantasi der sætter grænsen! 
 
 

Se meget mere på www.vidata.dk - Mail: support@vidata.dk - telefon: +45 
42 72 14 79 - Facebook side: http://facebook.com/vidata.

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


 

 
Hjælpemidler for Handicappede 
Sofiendalsvej 88  •  9200 Aalborg SV  

Tlf: 98 95 42 44  hfh@synsnerven.dk 
www.synsnerven.dk 

 
Nyheder sommeren 2019 
 
MyDegrees termometer 
MyDegrees er et dansktalende 
multifunktions termometer, som kan  
anvendes til at måle inde- og ude  
temperatur og som stegetermometer.  
 
Der medfølger en trådløs udendørs 
sensor, som placeres et skyggefuldt  
sted beskyttet for regn.  
 
Ligeledes medfølger probe til  
madlavning, som kan tilsluttes via stik  
og MyDegrees kan derved bruges som 
stegetermometer. 
 
 
 
BlindShell Classic telefon 
En enkel mobiltelefon med fysiske  
taster som er designet til mennesker  
med synshandicap. 
 
BlindShell har et logisk opbygget menu  
system, som gør det 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. 
 
 
 
 

   

Se mere på vores hjemmeside 

WWW.SYNSNERVEN.DK 
 

mailto:hfh@synsnerven.dk


 

 
 
 

 
 
 

 
NiiKoH ApS 
Tom Kristensens Vej 10, 314 
Copenhagen S 
Phone: (+45) 6127 8391 
 

https://niikoh.com/  

https://niikoh.com/


 

 
 
 
 
 
 

 
 
Billedtekst: Annonce fra HjemmeOptik 

  



 

 
 

 

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

