
HJÆLPEMIDDEL-
UDSTILLINGEN

Få gratis rådgivning og vejledning 
om hjælpemidler, der kan gøre 
hverdagen lettere for mennesker 
med nedsat syn eller blindhed. 
I IBOS’ Hjælpemiddeludstilling 
kan man også aftale en tid og 
prøve et udvalg af hjælpemidler.

RING OG HØR MERE
IKT-Konsulent Birgit Christensen
26 30 38 11  •  www.ibos.dk



Har du brug for en lup, en telefon 
eller et ur, som passer særligt til dit 
syn? En talende køkkenvægt, et pc-
tastautur med bestemte farve-kontra-
ster eller et taktilt skakspil? 
Hvilken mobilitystok vil du foretræk-
ke at bruge? Og kan man mon få en 
app, som fortæller om sokkerne har 
samme farve?

VI KOMMER UD I LANDET
I IBOS’ Hjælpemiddel-
udstilling kan man bestille tid til 
rådgivning og vejledning i, hvad der 
findes af hjælpemidler, som matcher 
ens individuelle behov. 
Man kan altid få en tid i udstillingen 
på IBOS. Og IBOS kommer gerne ud 
i hele landet, hvis man er en gruppe 
på 3. eller flere - hjælpen er gratis.

RÅDGIVNING - IKKE SALG
Rådgivningen er for både mennesker 
med nedsat syn, deres pårørende, 
studerende, virksomheder og 
fagprofessionelle såsom synskonsu-
lenter, kommunale sagsbehandlere og 
social- og sundhedsmedarbejdere.

Hjælpemiddeludstillingen er speciali-
seret i hjælpemidler, der gør hverda-
gen nemmere. Alt fra det helt lavtek-
niske som skærekasser eller 
spillekort med store symboler til det 
sidste nye inden for it-hjælpemidler 
som iPads og apps. 

Udstillingen sælger dog ikke 
produkterne.

FAGLIGT OPDATERET PERSONALE   
Udstillingens medarbejdere holder sig 
fagligt opdateret med udviklingen via 
et stort netværk af leverandører, pro-
ducenter og forhandlere i 
Danmark og udlandet, men også ved 
at følge og deltage i danske og inter-
nationale messer og konferencer på 
området.

Man er altid velkommen til at ringe 
eller sende en mail med spørgsmål 
eller for at aftale et besøg.

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 · 2900 Hellerup 
AB7T@kk.dk · www.ibos.dk
tlf. 26 30 38 11
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