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Samtliga produkter är medicintekniska och klassificerade enligt MDR om inte annat anges.  
 

Tangentbord samt tangentbord på skärm 

Namn  Tangentbordsöverlägg Mini/TY inkl tangentbord  
HMV art.nr. 16487  

 

Leverantör: Frölunda Data  www.frolundadata.se 
Storlek (LxB): 28 x 13 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 

Överlägg/raster förhindrar att flera tangenter trycks 
ner samtidigt och man kan vila handen mot 
tangentbordet. Musen kan placeras närmare 
kroppens mittlinje. Skruvas fast i tangentbordet. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

Namn  Tangentbord Clevy 2 kontrast 
HMV art.nr. 34942  

 

Tillbehör: 34947 Tangentbordsöverlägg i plast  
Leverantör: Frölunda Data  www.frolundadata.se 
Storlek (LxB): 48 x 17 cm 
Beskrivning: Ett förenklat tangentbord med extra stora 

tangenter med tydliga kontraster. 
 

Namn  Tangentbordsersättare Bläckfisken USB 7 ingångar 
HMV art.nr. 21207        

 

Leverantör: Funktionsverket www.funktionsverket.se 
Storlek (LxBxH): 6,5 x 6,5 x 2,5 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 

För att kunna använda manöverkontakter till datorn. 
Förprogrammerad på pil (hö/vä), mellanslag och enter. Kan med 
programvara omprogrammeras till andra tangenter eller 
tangentkombinationer (ej musklick).  
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 

  

Namn Tangentbordsdekaler självhäftande svart/vit ABC/Numeriska  

HMV art.nr. 15753  

 

Leverantör: Polar Print www.polarprint.se  

Beskrivning: Självhäftande klistermärken för att göra bokstäver 
och siffror större och tydligare. Svart text på vit 
och vit text på svart. 
 
 
 

  

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.funktionsverket.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.polarprint.se/
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Namn  Tangentbordsdekaler, gul bakgrund med svart text  

HMV art.nr. 39807  

 

Leverantör: Polar Print www.polarprint.se 
Beskrivning: 
 
 
Övrigt: 

Självhäftande klistermärken med tydliga tecken för 
vanligt tangentbord. Svart text på gul bakgrund. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 

  

Namn  WiVik 3,2 ”på skärmen-tangentbord”  

HMV art.nr. 18130  

 

Leverantör: Rehabmodul AB www.rehabmodul.se  
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 

Tangentbord på skärm med ordprediktion och 
möjlighet att anpassa tangentbordet. Möjlighet till 
talsyntes och scanning. Integrerat autoklick (dwell). 
Programmet har vissa begräsningar i Windows 10. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning. 
 
 

 

Datormus (rullboll, joystick, huvudmus, program för musklick) 

Namn  Trackball microspeed med utdragen klickfunktion, USB  

HMV art.nr. 20522  

 

Leverantör: Frölunda Data  www.frolundadata.se 
Storlek (LxBxH): 19 x 10 x 5 cm – Diameter kula ca 5 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 

Rullboll med stor kula och stora knappar.  
Motsvarar vänster-/högerklick. Låsknapp för 
”klickhåll” (dra objekt och markera text).  
Uttag för 3 st externa manöverkontakter. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
Utgående. Återanvänds och levereras när den 
finns i lager. 
 

Namn  Trackball CST Max trac svart   

  

HMV art.nr. 39781  
Leverantör: Frölunda Data  www.frolundadata.se  
Storlek (LxBxH): 19 x 10 x 5 cm – Diameter kula ca 5 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
Övrigt: 

Rullboll med stor kula och stora knappar.  
Motsvarar vänster-/högerklick. Låsknapp för 
”klickhåll” (dra objekt och markera text). 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

http://www.polarprint.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.rehabmodul.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
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Namn  Mus P&G rullboll Plus  
HMV art.nr. 16603  

 

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se 
Storlek (LxBxH): 21,5 x 13,4 x 6,7 cm – Diameter kula ca 6,5 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 
 
 

Rullboll med 6 knappar. Vänster-/högerklick, 
dubbelklick, klickhåll, hastighet (5 steg) och 
låsknapp (horisontellt/vertikalt). Uttag för 3 st 
externa manöverkontakter. 
 
Utgående. Återanvänds och levereras när den 
finns i lager. 
 

Namn 
HMV art.nr. 
Leverantör: 
Storlek (LxBxH): 
Beskrivning: 

N Abler pro trackball 
44674 
Funktionsverket      www.funktionsverket.se 
23 x 13,5 x 7 (4,5) cm 
Lättgående rullboll för personer med liten kraft och 
litet rörelseomfång. Kan ställas in för höger- eller 
vänsterhänta. Antitremorfunktion finns för att 
minska effekten av skakningar. Uttag för 2 st 
externa manöverkontakter. 
 

 

 
 

Namn  Optima Trackball  

HMV art.nr. 44673  

 

Leverantör: Frölunda data www.frolundadatar.se  
Storlek (LxBxH): 18 x 10,2x 7,5 – Höjd vid handledsstöd 3,5 cm  
Beskrivning: Lättgående rullboll för personer med liten kraft och 

litet rörelseomfång. Uttag för vänster-/högerklick 
via externa kontakter. Låg profil som ger vila för 
handen. Låsknappar för vänster-/högerklick och 
klickhåll. 
 

Namn  N Abler pro Joystick 

HMV art.nr. 38865  

 

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se  
Storlek (LxBxH): 23 x 13,5 x 7 (4,5) cm 
Beskrivning: Lättgående joystick för personer med liten kraft 

och litet rörelseomfång. Levereras med tre 
utbytbara grepp liten knopp, T-handtag och stor 
gummiboll. Kan ställas in för höger eller 
vänsterhänta. Antitremorfunktion finns för att 
minska effekten av skakningar. 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.funktionsverket.se/
http://www.frolundadatar.se/
http://www.rehabcenter.se/
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Namn  Optimax Joystick, trådlös  

HMV art.nr. 35801  

 

Leverantör: Rehabmodul  www.rehabmodul.se  
Storlek (LxBxH): 18 x 10 x 6,5 (2,4) cm – Diameter knapp 1,7 cm 
Beskrivning: Mindre trådlös joystick med tre knappar.  

Lättstyrd. T–grepp eller mjuk boll.  
Vikt: Cirka 0,5 kg. 

Namn  Joystick Hand A  

HMV art.nr. 36150  

 

Leverantör: Picomed www.picomed.se  
Storlek (LxBxH): 7,5 x 5 x 1,7 (2) cm 
Beskrivning: 
 
 
Övrigt: 

Liten, låg joystickknapp. Fyra miniknappar för olika 
funktioner som kan programmeras individuellt. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

Namn  Joystick Hand C 

HMV art.nr. 36151  

 

Leverantör: Picomed www.picomed.se  
Storlek (LxBxH): 7,5 x 5 x 1,7 (2) cm 
Beskrivning: 
 
 
 
Övrigt: 

En liten joystickkula. 4 eller 8 riktningar i fast 
inställbar hastighet. Fyra miniknappar för olika 
funktioner som kan programmeras individuellt. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

Namn  Inmatningsenhet Integramouse Plus  

HMV art.nr. 38058      
 
 

Tillbehör: 38866 Monteringspaket till integramouse plus, 
specialanpassad magic arm med låsvred 

Leverantör: Frölunda data AB www.frolundadata.se  
Storlek (HxBxD): 11 x 6 x 7,5 cm (djup med munstycke) 
Beskrivning: Trådlös munjoystick med inbyggt sug- och 

blåsklick. Ska kompletteras med monteringspaket 
(se tillbehör).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.rehabmodul.se/
http://www.picomed.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.picomed.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.frolundadata.se/
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Namn  Headmouse Nano 

HMV art.nr. 39262  

 

Tillbehör: 18973 

32122 

Trådlöst klick headmouse 

Extra reflexpunkter till Headmouse Nano 

Leverantör: RehabCenter  www.rehabcenter.se 
Storlek (LxBxD): 5,5 x 3,5 x 1,7 cm 
Beskrivning: 
 
 
 
 
Övrigt: 

Huvudmus med ingång för extern kontakt. Passar 
till PC och Mac. Tillbehöret trådlöst klick kan till 
exempel användas på rullstol för att slippa sladd 
till dator. 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

Namn  Dragger 2, programvara PC, Win  

HMV art.nr. 18940   
Leverantör: RehabCenter  www.rehabcenter.se  
Beskrivning: 
 
 
 
Övrigt: 

Dragger 2 är ett program för automatisk tidsinställt 
klick med höger och vänster musknapp, 
dubbelklick och klickhåll.  
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning. 
 

Kontakt som simulerar mus eller tangentbordstryckningar 

Namn  Musklick USB Switch klick  

HMV art.nr. 18656  

 

Leverantör: Picomed www.picomed.se  
Storlek: 
Beskrivning: 
 

Diameter 6,5 cm. Höjd 4 cm 
Extern kontakt som kan simulera tangent-
tryckningar och musklick. Ansluts till datorns USB-
port för aktivering av vänsterklick, högerklick, 
mellanslag, enter, tab, eller piltangenter. Uttag för 
extern kontakt (som får samma funktion som den 
stora kontakten). Ingen programvara behövs. 
 

Namn  Musse USB   

HMV art.nr. 39784  

    

Leverantör: Picomed www.picomed.se  
Storlek: Diameter 4 cm. Höjd 1,5 cm  
Beskrivning: Liten, känslig touchkontakt för vänster eller höger 

musklick. Inställningar för avstånd. Återkoppling 
med ljus och ljud. Kan känna av finger eller annan 
kroppsdel på 1 cm avstånd eller lätt beröring. 
 

http://www.rehabcenter.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.rehabcenter.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.picomed.se/
http://www.picomed.se/
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Kontakt som styr iPad och iPhone 

Namn iSwitch röd  

HMV art.nr. 42355 

 

Leverantör: Funktionsverket www.funktionsverket.se 
Storlek: Diameter 7,5 cm 
Beskrivning: iSwitch är en trådlös kontakt som ger tillgång till 

kontaktstyrning i iOS, kontaktstyrda appar, musik, 
media, video och foto. Ansluts trådlöst via 
Bluetooth. Uttag för två externa kontakter (3,5 mm 
monoplugg) som kan ställas in individuellt. 

Namn  Blue2  

HMV art.nr. 39604  

  

Leverantör: Rehab Center www.rehabcenter.se  
Storlek: 16.3 x 7 x 2 cm 
eskrivning: Trådlös kontakt som kan styra iPad och iPhone 

via de inbyggda funktionerna för reglagestyrning i 
iOS. Dubbla kontakter som går att anpassa till 
valfri funktion. En eller två externa 
manöverkontakter kan anslutas.  

Namn  Applicator 

HMV art.nr. 41027    
Leverantör: Frölunda data www.frölundadata.se  
Storlek: 9 x 6,5 x 2 cm 
Beskrivning: En trådlös kontaktlåda med fyra programmerbara 

uttag för manöverkontakter. Ger möjlighet att styra 
appar (kontaktstyrda), musik och bilder med 
kontakter. Kan styra iPad och iPhone via de 
inbyggda funktionerna för reglagestyrning i  
iOS APPlicator. Kommunicerar med iPad/iPhone 
via bluetooth-funktionen 
 

 

http://www.funktionsverket.se/
http://www.rehabcenter.se/
http://www.fr%C3%B6lundadata.se/

