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Apuvälineisiimme voi tutustua ja niitä voi tilata seuraavien  
yhteystietojen kautta:

 Aviris-myymälä
 Näkövammaisten liitto ry
 Marjaniementie 74 (Iiris-keskus), Helsinki
 PL 31, 00030 IIRIS
 Puh: 09 3960 4700 (klo 9–15)
 Verkkokauppa: www.aviris.fi
 Sähköposti: info@aviris.fi

Apuvälinemyymälän aukioloajat
Katso kulloinkin voimassa olevat aukioloajat verkkosivultamme  
www.aviris.fi.
Puhelinpalvelumme 09 3960 4700 on avoinna ma–pe klo 9–15.

Tuotenumerot
Apuvälineitä tilattaessa pyydämme käyttämään tässä kuvastossa 
olevia tuotenumeroita ja nimikkeitä. Tuotenumerot perustuvat SFS-
EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet -standardiin. Tuotekuvat, 
hinnat ja tuotetiedot löytyvät myös verkkokauppamme sivuilta. 
Verkkokaupastamme löydät kuvastoa laajemman tuotevalikoiman.

Hinnat ja toimitusehdot
Voimassa olevat hinnat ja toimitusehdot löytyvät verkkosivuiltamme.

Tilausohjeet
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Maksutavat
Myymälässämme maksutapoja ovat käteinen, pankkikortti ja yleisim-
mät luottokortit. Postimyynnissä ja verkkokaupan kautta tilattujen 
tuotteiden mukana seuraa pakkausluettelo, lasku postitetaan erikseen.

Palautusehdot ja virhevastuu
Yksityishenkilöille postitse toimitetuilla tuotteilla on 14 päivän 
täydellinen vaihto- ja palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain 
varastotavaraa, ei erikseen tilattavia tuotteita (esim. ohjelma-
päivitykset). Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja tuote 
on palautettava alkuperäispakkauksessa. Palautukseen on liitettävä 
kopio laskusta tai pakkausluettelosta sekä nimi, osoite, puhelinnumero 
ja pankkitilin numero, jolle palautettava summa voidaan maksaa. 
Palautettavat tuotteet on pakattava huolellisesti. Jos palautettu tuote 
särkyy kuljetuksen aikana, emme korvaa tuotetta. Yksityishenkilöllä 
on kuluttajasuojalain mukainen oikeus tuotteessa olevan virheen 
korjaukseen.
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Suurennuslasit
Suurennuslasia valittaessa on hyvä pitää mielessä muutamia valintaan 
vaikuttavia seikkoja:

Valikoimassamme olevien suurennuslasien suurennuskertoimet vaihte-
levat 1,5-kertaisesta yli kymmenkertaiseen. Suurentavan linssin vahvuus 
ilmoitetaan tuotteiden kohdalla esim. merkinnällä 2x. Tällainen linssi 
suurentaa kaksikertaisesti paljaaseen silmään verrattuna.

Mitä enemmän linssissä on suurennusta, sitä pienempi alue näkyy  
kerrallaan. Mitä enemmän suurennuslasissa on vahvuutta, sitä tarkem-
min suurennuslasin etäisyys katsottavasta kohteesta on säädettävä.

Tuotevalikoimaamme kuuluvissa suurennuslaseissa on kiinnitetty  
erityistä huomiota korkealaatuisiin optisiin ominaisuuksiin. Hyvän  
optiikan ansiosta suurennuslasimme tarjoavat miellyttävän luku- 
kokemuksen ilman kuva- tai tekstivääristymiä.

Suurennuslasisarjoissamme on usein eri vahvuusvaihtoehtoja, jolloin 
käyttäjä voi siirtyä vaivattomasti saman sarjan vahvempiin vaihto- 
ehtoihin entisen suurennuslasin käytyä liian heikoksi.

Suurennuslasia on vaikea valita toiselle henkilölle, koska jokaisen näkö- 
tilanne on yksilöllinen. Suurennuslasia käytetään usein omien silmälasi-
en kanssa, joten malleja kokeiltaessa silmälasit on hyvä olla mukana.

Suurennuslasien puhdistamisessa suosittelemme käyttämään pehmeää 
liinaa, tarvittaessa pesua silmälasien linsseille tarkoitetulla puhdistus- 
aineella tai miedolla astianpesuaineliuoksella.

NÄKEMINEN
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2203090190  
Suurennuslasi Rimless Balloon 
Suurennuslasissa on 2x suurentava, kehyksetön 
linssi, jonka halkaisija on 11 cm. Muovisen varren 
nihkeä pinta tarjoaa erittäin hyvän tartunta- 
otteen. Varren pituus on 12 cm. Kaksi pientä 
led-lamppua antaa mukavasti lisävaloa. 
Paristokäyttöinen (1,5V, 3 kpl).

2203090686 
Suurennuslasi Möller 2x LED kääntyvä kahva
Perinteinen suorakaiteen muotoinen 2x suurenta-
va suurennuslasi, joka on kätevä kuljettaa muka-
na taittuvan kädensijansa ansiosta. Suurennusla-
sin led-valossa on kaksi eri kirkkausvaihtoehtoa. 
Paristokäyttöinen (AAA, 3 kpl)

2203090522  
Suurennuslasi CentroStyle 2x, LED
Kolmella led-valolla varustettu suurennuslasi suu-
rentaa 2-kertaisesti. Suurennuslasin linssin koko 
on 9,5 x 6 cm. Linssin ympärillä ei ole lainkaan 
kehystä. Muotoilunsa ansiosta suurennuslasia 
voi käyttää niin oikea- kuin vasenkätisestikin. 
Paristokäyttöinen. (CR2016, 2 kpl)

2203090224  
Suurennuslasi Möller MCard 2,2x LED 
Möller MCard -suurennuslasi on lähes luottokor-
tin kokoinen, valollinen suurennuslasi. Sen suu-
rennuskerroin on 2,2x. Suurennuslasi on helppo 
vetää kotelostaan ulos. Kun linssi on kokonaan 
ulkona, syttyy linssin alapuolelle led-valo.  
Kotelon ulkomitat ovat noin 18,5 x 5,5 x 1,0 cm. 
Kotelon kuosi saattaa vaihdella. Paristokäyttöinen 
(CR2032, 2 kpl)

Valolliset suurennuslasit ja niiden tarvikkeet

NÄKEMINEN
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2203090201  
Suurennuslasi Eschenbach EasyPocket, LED, 4x
EasyPocket on lähes luottokortin kokoinen, kotelol-
linen suurennuslasi. Suurennuslasi on helppo vetää 
kotelosta ulos. Kun linssi vedetään ulos loppuun 
asti, saadaan avuksi myös led-valo. Paristokäyttöinen 
(CR2025, 2 kpl).

2203090715  
Taskusuurennuslasi CentroStyle 3x LED
CentroStyle taskusuurennuslasi on kätevän  
kokoinen, valollinen suurennuslasi. Se suurentaa  
3-kertaisesti. Suurennuslasi on helppokäyttöinen.  
Kun linssin kääntää ulos kotelostaan, syttyy linssin  
alapuolelle led-valo. Kotelon ulkomitat ovat noin  
8 x 4 x 1,5 cm. Paristokäyttöinen (CR2016, 2 kpl). 

2203090232  
Suurennuslasi Lupen17 TaskuLED 3x 
TaskuLED on rungoltaan suorakaiteen muotoinen  
taskusuurennuslasi. Rungon ympärillä on suojus,  
joka linssin päälle vedettynä suojaa linssiä mm.  
naarmuuntumiselta. Kun suojus vedetään pois  
linssin edestä toiseen päätyyn, syttyy linssin  
reunaan led-valo. Paristokäyttöinen (AAA,3 kpl).

2203090283  
Suurennuslasi Coil ATmax 8273, LED, 3x / 8 dpt

2203090285 
Suurennuslasi Coil ATmax 8275, LED, 5x / 16 dpt

2203090287
Suurennuslasi Coil ATmax 8277, LED, 7x / 24 dpt
Coil ATmax on led-valollinen suurennuslasi, jossa ei ole 
valokatkaisijaa. Valo syttyy automaattisesti, kun suuren-
nuslasi otetaan käteen, ja sammuu, kun ote irrotetaan. Ke-
veytensä ja ergonomisesti muotoillun kädensijansa vuoksi 
suurennuslasia on mukava pitää kädessä. 3x suurentavas-
sa ATmaxissa on suorakaiteen muotoinen linssi, 5x ja 7x 
suurentavissa pyöreä linssi. Paristokäyttöinen (AA, 2 kpl).

NÄKEMINEN
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Suurennuslasi Eschenbach Mobilux LED
 
2203090270 
Eschenbach Mobilux, 3,5x, koko 7,5 x 4,5 cm 
 
2203090271 
Eschenbach Mobilux, 4x, halk. 5,5 cm 

2203090272 
Eschenbach Mobilux, 5x, halk. 5,5 cm 
 
2203090273 
Eschenbach Mobilux, 7x, halk. 3,5 cm

2203090274 
Eschenbach Mobilux, 10x, halk. 3,5 cm 
 
2203090275 
Eschenbach Mobilux, 12,5x, halk. 3,5 cm 
Eschenbach Mobilux -suurennuslaseissa  
on led-valo. Paristokäyttöinen (AA, 2 kpl).  
Suurennuslasin mukana on kankainen 
linssisuojus. Mobilux-suurennuslaseihin on 
saatavana myös käyttöä helpottava teline, 
Mobase. Sen avulla voit tarkastella tekstiä 
tai muuta katsottavaa kohdetta ilman, että 
suurennuslasia tarvitsee pitää kädessä.

2203090276 
Mobase jalusta 1511001, Mobilux 3,5x / 4x
 
2203090277 
Mobase jalusta 1511002, Mobilux 5x
 
2203090278 
Mobase jalusta 1511003, Mobilux 7x 
 
2203090279 
Mobase jalusta 1511004, Mobilux 10x / 12,5x

 
 

NÄKEMINEN
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2203090236 
Suurennuslasi Schweizer  
Ergo-Lux MP Mobil 8D, LED, 3x

2203090238 
Suurennuslasi Schweizer  
Ergo-Lux MP Mobil 12D, LED, 4x

2203090240 
Suurennuslasi Schweizer  
Ergo-Lux MP Mobil 20D, LED, 6x
Schweizer Ergo-Lux MP Mobil on led-valollinen  
suurennuslasi. Valolla on kaksi kirkkausvaihto- 
ehtoa. Varsi on ergonomisesti muotoiltu. 3x 
suurentavassa Ergo-Luxissa on suorakaiteen 
muotoinen lasilinssi, jonka mitat ovat 10 x 7,5 cm. 
4x ja 6x suurentavissa Ergo-Luxeissa lasilinssi 
on pyöreä. 4x linssin halkaisija 7 cm, 6x linssin 
halkaisija 5,5 cm. Paristokäyttöinen (AAA, 3 kpl).

Ergo-Lux -suurennuslaseihin on saatavana 
myös käyttöä helpottava teline. Kullekin 
suurennuslasivahvuudelle on oma telineensä, 
jonka avulla lasin etäisyys katsottavasta  
kohteesta on optimaalinen. 
 

2203090264  
Teline Ergo Base 8D suurennuslasille 

2203090265  
Teline Ergo Base 12D suurennuslasille 

2203090266  
Teline Ergo Base 20D suurennuslasille

 
2203090205  
Variovarsi Eschenbach 1599144 
Eschenbachin variovarsissa on led-valo. Toimivan 
kokonaisuuden aikaansaamiseksi variovarteen 
tulee liittää jokin suurentavista Eschenbach- 
optiikkapäistä. Paristokäyttoinen (LR14, 2 kpl).

Kuva tulee

NÄKEMINEN
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Suurentavat optiikkapäät  
Eschenbach-variovarsiin
 
2203090208  
Eschenbach 158063, 3,5x + lukuviiva 2x,  
koko 5 x 10 cm 

2203090210  
Eschenbach 155493, 4x, halk. 6,5 cm 

2203090212  
Eschenbach 155393, 5x, halk. 5,5 cm 

2203090214  
Eschenbach 155273, 6x, halk. 4,5 cm

2203090222  
Suurennuslasi pöytämalli  
Möller Balloon 3x LED
Luettavan tekstin päällä kulkeva suurennuslasi, 
jota ei tarvitse kannatella kädellä. Linssi suu-
rentaa 3-kertaisesti. Linssin halkaisija 6,5 cm. 
Säädettävä led-valo, jossa kolme kirkkausvaihto-
ehtoa. Paristokäyttöinen (3 kpl AAA).

2203090225 
Suurennuslasi Jojo 3x, LED
Jojo on näppärästi yhteen taittuva ja helposti 
mukana kulkeva pienikokoinen suurennuslasi. 
Kokoon taitettuna suurennuslasi muistuttaa jo-
jo-lelua. Käytön aikana Jojo seisoo omalla jalus-
tallaan, josta nousee linssin tukivarsi. Varressa 
on kolme niveltä, joiden avulla varren ja linssin 
asentoa voi säätää. Varren maksimikorkeus on 
n. 15 cm. Akryylilinssin halkaisija on 5,5 cm.  
Linssi suurentaa 3-kertaisesti.

Linssin alapuolella on kolme pientä led-valoa, 
jotka antavat kirkkaan valon tasaisesti ympäri 
linssiä. Valo toimii paristolla (AAA, 3 kpl).  
Mukana rannelenkki.

NÄKEMINEN
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2203090200 
Suurennuslasi Möller ModernStand 2x LED
Möller ModernStand -suurennuslasissa on 2x suu-
rentava kehyksetön linssi. Linssin halkaisija on 13 
cm. Suurennuslasia voi tukevan kahvansa ansiosta 
pitää mukavasti kädessä. Pakkauksessa on myös 
hevosenkengän muotoinen jalusta, jossa lasi pysyy 
tukevasti paikallaan. Suurennuslasin varsi on jous-
tava ja siten helposti säädettävissä eri asentoihin. 
Suurennuslasissa on pieni led-valo, joka lisää käyt-
tömukavuutta. Valo toimii paristoilla (AA, 2 kpl).

2203090221 
Ompeluluuppi Möller 1,5x LED
Kaulanauhan avulla ompeluluuppi Möller  
voidaan tukea rintaa vasten. Kädet jäävät vapaiksi 
käsitöihin, askarteluun tai kannattelemaan kirjaa. 
Linssin halkaisija on 12,5 cm. Säädettävän kaula-
nauhan pituus n. 110 cm. Paristokäyttöinen  
(AAA, 3 kpl)

NÄKEMINEN

Suurennuslasit ilman valoa

2203090704  
Suurennuslasi Schweizer 418312,  
6x, halk. 3 cm
Pieni ja erittäin kevyt, kokoontaitettava  
suurennuslasi on kiinnitetty pisaramalliseen 
nahkakoteloon, joka suojaa linssiä naarmuilta  
ja pölyltä.

2203090702 
Suurennuslasi IKE 3150, 3,5x, halk. 4,5 cm
Pieni ja kevyt, kokoontaitettava IKE-suurennus-
lasi on kiinnitetty kulmikkaaseen nahkakoteloon. 
Kotelo suojaa linssiä naarmuilta ja pölyltä.
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NÄKEMINEN

Suurennuslasi Eschenbach Mobilent,  
kokoontaitettava

2203090706 
Eschenbach 171094, 4x, halk. 3,5 cm

2203090708 
Eschenbach 171097, 7x, halk. 3,5 cm

2203090710 
Eschenbach 1710910, 10x, halk. 3,5 cm
Kokoontaitettava Mobilent-suurennuslasi on 
erittäin kevyt ja pienikokoinen. Suurennuslasin 
mukana tulee kaulanauha. Kestävä muovikotelo 
suojaa linssiä naarmuilta ja pölyltä.

2203090806 
Kaulasuurennuslasi DL, 4x, halk. 5 cm
4x suurentavassa kaulasuurennuslasissa  
on kullanvärinen kehys ja ketju. Ketjun pituus  
on 80 cm. Mukana tulee pehmeä suojapussi.

2203090805 
Kaulasuurennuslasi Visiomio riipus 3x  
eri kuva-aiheita
Kaulasuurennuslasi VisioMio on suurennuslasi, 
joka on yhtä aikaa toimiva apuväline ja koru-
maisen kaunis kaulariipus. Lasilinssi suurentaa 
3,5-kertaisesti. 

Riipuksen koko on 8 x 5 cm, linssin halkaisija 
on 2,8 cm. Paino on 40,8 g. Suurennuslasin mu-
kana tulee kaulanauha ja suojapussi.
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NÄKEMINEN

Suurennuslasi Coil, kirkkaalla varrella

2203090420 
Coil 5249, 2,3x, halk. 10 cm

2203090425 
Coil 5248, 2,6x, halk. 7,5 cm

2203090427 
Coil 5247, 4,4x, halk. 5 cm
Suurennuslasi Coil kirkkaalla varrella on erittäin 
kevyt, yleiskäyttöinen suurennuslasi. Se soveltuu 
erityisesti niille henkilöille, joiden näkemistä värilli-
nen kehys linssin ympärillä saattaa häiritä.

Suurennuslasi Coil, siniharmaalla varrella

2203090430 
Coil 5216, 2,3x, koko 7 x 9,5 cm

2203090435 
Coil 5203, 3x, halk. 8 cm

2203090440 
Coil 5204, 4x, halk. 8 cm

2203090445 
Coil 5206, 6x, halk. 5 cm
Suurennuslasi Coil siniharmaalla varrella on laadu-
kas suurennuslasi, jossa on hyvät optiset ominai-
suudet. Tukeva varsi tarjoaa hyvän tartuntaotteen. 
Suurennuslasin mukana tulee suojakotelo.
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NÄKEMINEN

2203090416 
Suurennuslasi Eschenbach Aspheric II, 3,5x
Eschenbach Aspheric II on varrellinen suurennus-
lasi, jonka linssin mitat ovat 8 x 5 cm. Linssiä 
ympäröi musta muovikehys. Varren pituus 10 
cm. Varren päässä on pieni ulos vedettävä osa 
kaulanauhan kiinnitystä varten.

Suurennuslasi Schweizer Sempral, varrella

2203090455 
Schweizer 881502, 2,5x, koko 10 x 5 cm

2203090460 
Schweizer 889002, 3x, halk. 9 cm

2203090465 
Schweizer 887002, 4x, halk. 7 cm

2203090470 
Schweizer 886002, 5x, halk. 6 cm

2203090475 
Schweizer 885502, 6x, halk. 5,5 cm
Sempral-suurennuslaseissa linssiä ympäröi  
musta muovikehys.
Varren pituus on mallista riippuen 8–10 cm.



16 www.aviris.fi

2203090535 
Eschenbach Combi-Plus 203405, 3,5x, 7 x 5 cm

2203090530 
Eschenbach Combi-Plus 203205, 2,8x, 10 x 8 cm
Eschenbach Combi-Plus -suurennuslaseissa on 
sekä kahva että teline. Sekä kahva että teline
voidaan taittaa kasaan, jolloin suurennuslasi on 
helppo ottaa mukaan omassa suojakotelossaan.

Suurennuslasi Coil, telineellä

2203090485 
Coil 5213, 3x, halk. 8 cm, kallistusnivel

2203090490 
Coil 5214, 4x, halk. 8 cm, kallistusnivel

2203090495 
Coil 4206, 6x, halk. 5 cm

Suurennuslasi Coil telineellä on korkealaatuinen 
suurennuslasi, joka asetetaan tarkasteltavan 
kohteen päälle. Suurennuslasia on helppo käyttää, 
koska se antaa jalustan avulla optimaalisen suu-
rennuksen, eikä sitä tarvitse kannatella käsin.

NÄKEMINEN
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NÄKEMINEN

2203090528 
Suurennuslasi Coil Easi View, 1,7x
Kaulanauhan avulla Easi View -suurennuslasi 
voidaan tukea rintaa vasten. Kädet jäävät va-
paiksi käsitöihin, askarteluun tai kannattelemaan 
kirjaa. Linssin mitat 14 x 10 cm. Säädettävän 
kaulanauhan pituus n. 80 cm.

Suurennuslinssi Eschenbach Labo-Clip

2203090650 
Eschenbach 164620 Labo-Clip, 2x

2203090653 
Eschenbach 164625 Labo-Clip, 2,5x

2203090656 
Eschenbach 164630 Labo-Clip, 3x
Labo-Clip -suurennuslinssi kiinnitetään klipsillä 
silmälasien yläreunaan. Linssiosan mitat 7,5 x 2,8 
cm. Varsiosan pituus 5,5 cm.

2203090865 
Suurennuslasi Hobby, 2x
Hobby-suurennuslasi kiinnitetään tarralla ompe-
lukoneeseen tai muuhun tarkempaa suurennusta 
vaativaan kohteeseen. Linssin juuressa olevan 
pallonivelen ansiosta linssiä voidaan kääntää 
hieman. Linssin mitat 7,5 x 4,5 cm.

2203090862 
Suurennuslevy Fresnel Credit Card 2,5x
Lompakkoon mahtuva suurennuslevy on kätevä 
kuljettaa mukana. Levyn musta kotelo suojaa 
linssiä naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana. 
Mitat 8,5 x 5,5 cm.
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2203090856 
Suurennuslevy Fresnel, 2x, koko 8 x 15 cm

2203090859 
Suurennuslevy Fresnel, 2x, A4
Suurennuslevyä kannatellaan käsin tarkasteltavan 
kohteen päällä. Suurennukseen voi hieman 
vaikuttaa viemällä levyä lähemmäksi tai 
kauemmaksi kohteesta.

2203090855 
Suurennuslevy Fresnel kahvalla, 1,8x, 14 x 19 cm
Suurennuslevyn käyttömukavuutta lisäävät tukeva 
kehys sekä taittuva kahva. Pakkauksessa on 
mukana taiteltava teline, jonka avulla kädet  
jäävät vapaaksi.

2203090007 
Suurennuslasivalaisin Möller SLV3 3D 
1,75x LED 

2203090006 
Suurennuslasivalaisin Möller SLV5 5D 
2,25x LED 
Led-valollinen Möller SLV on omalla 
jalustallaan seisova, pieneenkin tilaan mahtuva 
suurennuslasivalaisin. Valaisimen varren korkeus 
on 30 cm ja sen keskiosassa on nivel, josta varsi 
voidaan taivuttaa alaspäin. Halkaisijaltaan  
9,5 cm linssiosan ja varren yläosan välissä on  
myös taivutusnivel. Miedompi, 1,75x suurentava  
valaisin on väriltään valkoinen ja vahvempi  
2,25x suurentava valaisin on väriltään musta. 

NÄKEMINEN

Valolliset suurennuslasit  
ja niiden tarvikkeet



19www.aviris.fi

NÄKEMINEN

2203090045 
Innolux Magni 5D / 2,25x, LED
Innolux Magni 5D -suurennuslasivalaisimen suu-
rennus on 2,25x. Valaisimen led-valo antaa tasaisen 
ja voimakkaan valon. Linssin halkaisija on 12 cm. 
Tukevan metallivarren pituus on 85 cm. Nivelten 
ansiosta vartta on helppo liikutella. Varsi kääntyy 
360 astetta. Valaisimessa on ruuvipuristinkiinnitys.

2203090030 
Centrostyle 3D LED, 1,75x
Centrostyle-suurennuslasivalaisimen suurennus 
on 1,75x. Valon lähteenä on 60 pientä led-lamppua 
linssin sivuilla. Suorakaiteen muotoisen linssin 
koko on 17,4 x 10,8 cm. Säädettävän varren pituus 
50 cm. Varren ja suurennuslasin asentoa on help-
po säätää otekahvan avulla. Ruuvipuristinkiinnitys.

2203090035 
Innolux Magni 3D / 1,75x, LED
Innolux Magni 3D -suurennuslasivalaisimen 
suurennus on 1,75x. Valaisimen led-valo antaa 
tasaisen voimakkaan ja värinättömän valon. Linssin 
halkaisija on 17 cm. Tukevan metallivarren pituus 
on 85 cm. Nivelten ansiosta vartta on helppo 
liikutella. Varsi kääntyy 360 astetta. Valaisimessa 
on ruuvipuristinkiinnitys.

2203090055 
Lattiajalusta SMP Magni  
-suurennuslasivalaisimiin
Lattiajalusta soveltuu etenkin Magni-suurennus-
lasivalaisimiin. Jalustan avulla valaisinta on helppo 
siirtää paikasta toiseen. Erittäin tukevarakentei-
sessa jalustassa on viisi tukijalkaa pyörillä. Jalustan 
korkeus 80 cm.
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2203090869 
Lukukivi Centrostyle, 3x
Perinteinen lukukivi,  
joka antaa erittäin  
tarkan ja hyvän kuvan. 

2203090870 
Lukukivi 3x LED, ladattava
Led-valollisessa lukukivessä on kaksi 
valovoimakkuutta. Latauksessa käytetään
pakkauksessa olevaa usb-kaapelia. 

2203090874 
Lukuviivain Schweizer 432202, 1,5x, 20 cm

2203090875 
Lukuviivain Centrostyle, 2x, 16 cm
Suorakaiteen muotoinen lukuviivain  
helpottaa lukualueen hahmottamista.  
Apuviiva helpottaa rivin seuraamista.

NÄKEMINEN

2203090065 
Pöytäpainojalka SMP Magni  
-suurennuslasivalaisimiin
Pöytäpainojalka soveltuu etenkin Magni-
suurennuslasivalaisimiin. Jalan avulla 
suurennuslasivalaisimen voi sijoittaa pöydän 
päälle. Tukevan pöytäpainojalan paino on 11 kg.

Lukukivet ja lukuviivaimet

Lukukivet ja luku-
viivaimet asetetaan 
suoraan katsottavan 

tekstin päälle.
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Luupit

2203090876 
Lukuviivain Centrostyle LED 1,5x
Suorakaiteen muotoinen lukuviivain CentroStyle 
suurentaa 1,5-kertaisesti. Led-valo helpottaa nä-
kemistä tilanteissa, joissa valaistus on puutteelli-
nen. Paristokäyttöinen (CR2016, 2 kpl)

2203090604 
Suurentava luuppi SL-10, 10x

2203090605 
Suurentava luuppi SL-15, 15x

2203090607 
Suurentava luuppi SL-22, 22x
Suurennettavaa kohdetta tarkasteltaessa  
luuppi viedään hyvin lähelle silmää.

2203090223 
Suurentava luuppi M-100, 10x
Varrellinen ja valollinen suurentava luuppi, jonka  
suurennus on 10x. Paristokäyttöinen (LR14, 2 kpl).
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2203120008 
Kiikari Eschenbach Magno 84177821, 8 x 21
Eschenbach Magno -kiikari on näppärä ja 
pienikokoinen kattoprismakiikari, jonka suurennus 
on 8x. Näkökenttä 126 m/1000 m. Mukana 
vyökotelo ja kantohihna.

2203120020 
Monokiikari Eschenbach Microlux, 4 x 13
Microlux on erittäin pienikokoinen monokulaarikii-
kari (4x). Toimii myös kolme kertaa suurentavana 
suurennuslasina. Mukana rannehihna ja vyölenkilli-
nen suojapussi.

2203120021 
Monokiikari Eschenbach Adventure, 8 x 25
Eschenbach Adventure on pieni, mutta tehokas, 
ergonomisesti muotoiltu monokiikari. Vyökotelon 
ja ripustusnauhan avulla säänkestävä kiikari kulkee 
mukana vaativammissakin olosuhteissa.

2203120025 
Kiikarilasit Coil 4090/02, 2x
Kiikarilasit soveltuvat esim. television katseluun. 
Sopiva tarkennus saadaan kääntämällä molemmis-
sa aisoissa olevaa säätöratasta. Kiikarilasit suuren-
tavat noin kaksikertaisesti. Mukana suojapussi.

NÄKEMINEN

Kiikarit ja tv-katselulasit
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Kannettavat suurennuslaitteet

2203120030 
Lähikatselulasit Eschenbach 162451 MaxDetail

2203120035 
Tv-katselulasit Eschenbach 162411 Max
Lähikatselu- ja tv-katselulasit suurentavat noin 
kaksikertaisesti. Lukemiseen tarkoitettujen  
MaxDetail-lasien katseluetäisyys on n. 40 cm.  
Tv-lasien katseluetäisyys on n. 3 metriä. Suuren-
nus voidaan säätää erikseen kummallekin  
silmälle. Mukana suojakotelo. 

2203120036 
Tv-katselulasit Eschenbach 162421  
Max Clip
Max Clip -lasit kiinnitetään klipsillä omiin silmä-
laseihin. Linssit voidaan kääntää pois silmälasien 
linssien edestä, kun tarvetta käyttöön ei ole.

2203180047 
Suurennuslaite Looky Touch HD 5”
Looky Touch HD -suurennuslaitteessa on kirkas 
TFTkosketusnäyttö. Suurennus on 2–20x. Valittavana 
12 katselutilaa. Kuva voidaan pysäyttää näytölle ja 
pysäytettyä kuvaa voidaan suurentaa. Taittuva kahva 
voidaan kääntää laitteen alle, jolloin se toimii laitteen 
tukijalkana. Looky Touch HD:ta voidaan käyttää myös 
kaukokatseluun. Lisäksi laite on mahdollista kytkeä 
televisioon HDMI-kaapelilla. Akkujen käyttöaika  
n. 3 tuntia, latausaika n. 5 tuntia. Paino 300 g.
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2203180066 
Suurennuslaite Pebble HD 4,3”
Pebble HD:ssa on kaksi erilaista käyttötapaa: 
Kahva voidaan kääntää laitteen alle ja liikuttaa 
laitetta tekstin päällä. Kun kahva käännetään 
esiin, laitetta voidaan käyttää suurennuslasin 
tavoin. Suurennus on 1,25–20x. HD-kameran 
ansiosta kuva on terävä ja kirkas. Suuret 
painikkeet helpottavat laitteen käyttöä. 28 
ohjelmoitavaa kuvatilavaihtoehtoa. Kirkkauden 
säätö ja valojen kytkentä päälle/pois. 
Pysäytetyn kuvan voi tallentaa joko laitteen 
muistiin tai tietokoneelle. Asetusten tekemistä 
helpottaa ääniohjaus, joka kertoo tehdyn 
toiminnon. Ladattavan akun toiminta-aika 
on noin 3 tuntia. Mukana verkkovirtajohto, 
suojalaukku ja lisäjalusta. Paino 204 g.

2203180030 
Suurennuslaite Zoomax Snow HD 7”
Zoomax Snow -suurennuslaitteessa on 
viisi suurta, helposti erotettavissa olevaa 
hallintapainiketta. Suurennus on 2,2–16x, 
1280 x 720 resoluutiolla. Valittavana 10 
katselutilaa. Kuva voidaan pysäyttää ruudulle. 
Laitteen alapuolella on taittuva jalusta esim. 
kirjoittamista lukemista varten ja mahdollistaa 
mukavan lukukulman. Ladattavat akut, joiden 
käyttöaikan. 3,5 tuntia. Virta kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti, jos laitetta ei käytetä 
kolmeen minuuttiin. Paino 204 g.

Lisää  
malleja 
aviris.fi
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Pöytämalliset suurennuslaitteet

Suurentavat kamerat

2203181068 
Suurennuslaite Nordic Eye Tempus HD 22”
(saatavana myös muita näyttökokoja)
Nordic Eye Tempus on ergonominen ja korkea-
laatuinen suurennuslaite, jossa on HD-näyttö. 
Suurennus on 2–66x  näytön ollessa 22”. Väritilan 
lisäksi laitteessa on hyväkontrastinen mustavalkoi-
nen positiivi- ja negatiivitila sekä väriyhdistelmiä 
tekstin tarkasteluun. Ohjauspaneelin painikeet 
ovat yksinkertaiset ja helpot hallita.

2203181035 
Suurennuslaite EVS Merlin HD 20”
Merlin on on erinomainen suurennuslaite perus-
käyttöön. Suurennus on 1,9–51,2x. Täysvärikuvan 
lisäksi valittavana mustavalkoinen positiivi- ja 
negatiivikuva sekä erilaisia keinoväriyhdistelmiä. 
Selkeät ja helppokäyttöiset käyttökytkimet. Näyt-
tö liikkuu sekä pysty- että vaakasuunnassa, ja sen 
asentoa voidaan säätää monella tavalla.

2203181091 
Suurentava kamera Nordic Eye Solo+ HD
Nordic Eye Solo+ HD on erinomainen 
suurennusratkaisu opiskelijoille tietokoneeseen 
liitettävän kameran soveltuessa sekä lähi- että 
kaukokatseluun. Solo+ HD on pienikokoinen 
suurentava kamera, jonka suurennus on 2,2–85x 22” 
näytöllä. Kameratilan vaihto lähi- tai kaukokatseluun 
tapahtuu helposti kääntämällä kameraa 90 astetta. 
Kameraa ohjataan joko tietokoneen näppäimistöllä tai 
mukana tulevalla kaukosäätimellä. Täysväritilan lisäksi 
voidaan valita hyväkontrastinen mustavalkoinen-/
valkomustatila sekä väriyhdistelmiä tekstin 
tarkasteluun. Kuva voidaan tallentaa tietokoneen 
muistiin. Laitteen paino 950 g.
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2203180075 
Suurennuslaite EVS Acrobat HD 24”
Acrobat on monipuolinen suurennuslaite 
työhön, opiskeluun ja kotiin. Kompakti koko 
minimoi tarvittavan pöytätilan. Laitteen avulla 
voi katsella lähelle ja kauas. Irrotettava kamera 
kääntyy 340 astetta. Korkearesoluutio HD LCD 
-näytön suurennus on 1,9–81,8x. Acrobat on heti 
käyttövalmis. Paino 8,9 kg.

Lukulaitteet 

2230210045 
Lukulaite OrCam MyEye 2, suomenkielinen
Silmälaseihin kiinnitettävä OrCam lukulaite 
helpottaa arkielämäsi tekstien lukemista. Laite 
kiinnittyy silmälasien aisaan magneetilla. OrCamin 
avulla voit mm. lukea tekstiä sanomalehdistä, 
kirjoista, lomakkeista ja esitteistä. Lisäksi 
voit tunnistaa ihmisten kasvot, tunnistaa 
tuotteita ja maksuvälineitä esim. kaupassa sekä 
kuunnella kellonajan yksinkertaisella käsieleellä. 
Akkukäyttöinen.

2230210031 
Lukulaite MagniLink Voice II
MagniLink Voice on erittäin helppokäyttöinen 
lukulaite. Aseta teksti laitteen eteen ja paina 
skannauspainiketta. Muutaman sekunnin kuluttua 
kuulet tekstin selkeänä puheena. Laite skannaa 
tekstin nopeasti ja tarkasti. Lukunopeutta, 
äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia voi  
säätää. Saatavana akku, jonka avulla laitteesta 
tulee kannettava.

Lisää  
malleja 
aviris.fi
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Silmälasit valmislinsseillä

Aurinkolasit ja suodatinlasit

2203060010 
Valmissilmälasit Classic Large,  
Vahvuudet +1.5, +2.0, +2.5, +3.0 ja +3.5
Centrostyle Classic Large -silmälaseissa on 
metalliset kapeat sangat ja kehykset. Linssien 
korkeus on noin 2,5 cm. Kehykset ja sangat ovat 
väriltään tummat metallinharmaat. Mukana 
pehmeä suojakotelo.

2203030002 
Aurinkolasit Centrostyle 12700, siniharmaa
Centrostyle-aurinkolasit soveltuvat myös 
silmälasien päällä käytettäviksi. Linsseissä on  
100 % UV-säteilysuoja. Linssit ovat joko 
siniharmaat tai ruskeat. Mukana vaihdettavat 
oranssit kontrastilinssit. Mukana suojakotelo.

2203030004 
Aurinkolasit Centrostyle 12702, ruskea

2203030035 
Aurinkolasit Solar, siniharmaat linssit
Solar-aurinkolaseja voidaan käyttää myös 
silmälasien päällä. Suojaavat sekä sivulta että 
ylhäältä tulevalta häikäisyltä. Linsseissä on  
100 % UV-säteilysuoja.
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2203030040 
Aurinkolasit Solar, ruskeat linssit

2203030053 
Aurinkolasit Centrostyle 12703, harmaa 

2203030054 
Aurinkolasit Centrostyle 12704, ruskea

2203030055 
Aurinkolasit Centrostyle 12705, harmaa

2203030056 
Aurinkolasit Centrostyle 12706, ruskea

2203030057 
Aurinkolasit Centrostyle 12707, harmaa

2203030058 
Aurinkolasit Centrostyle 12708, ruskea
Centrostyle-aurinkolasit soveltuvat silmälasien 
päällä käytettäviksi. Lasit suojaavat sekä sivulta 
että ylhäältä tulevalta häikäisyltä. Linssit on 
polarisoidut. Aurinkolasimalleja on kolme erilaista. 
Jokaista mallia on saatavana harmailla tai ruskeilla 
linsseillä. Suojakotelo. 100% UV-säteilysuoja.

Lisää tuotteita  
löydät verkko-
kaupastamme 

osoitteesta
aviris.fi
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2203030205 
Suodatinlasit Skudo Sport 450, keltainen

2203030210 
Suodatinlasit Skudo Sport 511, vaalea oranssi

2203030215 
Suodatinlasit Skudo Sport 527, tumma oranssi
Suodatinlasit suodattavat UV-säteilyä ja näkyvän 
valon spektristä sinistä valoa. Lasit parantavat 
kontrastinäköä, joten katselumukavuus lisääntyy. 
Valikoimassamme olevien suodatinlasien kehys-
mallit voivat vaihdella.

Valkoiset kepit ja vaihtokärjet

Ambutech, 4-os. hiilikuitukeppi, heijastava.
Suora kädensija kumia. Keppeihin on saatavana
useita erilaisia kärkivaihtoehtoja. Pisarakärki 
sisältyy tuotteen hintaan.

1239030020 Pituus 87 cm
1239030022 Pituus 92 cm
1239030024 Pituus 97 cm

LIIKKUMINEN

Lisää  
tuotteita 
aviris.fi
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Ambutech, 5-os. hiilikuitukeppi, heijastava.
Suora kädensija kumia. Keppeihin on saatavana
useita erilaisia kärkivaihtoehtoja. Pisarakärki sisältyy 
tuotteen hintaan.

1239030026 Pituus 102 cm
1239030028 Pituus 107 cm
1239030030 Pituus 112 cm
1239030032 Pituus 117 cm
1239030034 Pituus 122 cm
1239030036 Pituus 127 cm
1239030038 Pituus 132 cm
1239030040 Pituus 137 cm
1239030042 Pituus 142 cm
1239030044 Pituus 147 cm

Toimitusmyyntituotteena saatavana pituudet 152 cm, 
157 cm ja 162 cm. Toimitusaika n. 4 viikkoa tilauksesta.

Ambutech, hiilikuitukeppi, heijastava.  
Keppi on valkoinen, mutta sen kädensija ja pisarakärki 
ovat värilliset. Suora kädensija kumia. Keppeihin on 
saatavana useita erilaisia kärkivaihtoehtoja.  
Pisarakärki sisältyy tuotteen hintaan.

1239030220 4-os. pituus 87 cm, pinkki
1239030248 4-os. pituus 87 cm, vihreä
1239030224 4-os. pituus 92 cm, pinkki
1239030252 4-os. pituus 92 cm, vihreä
1239030228 4-os. pituus 97 cm, pinkki
1239030256 4-os. pituus 97 cm, vihreä
1239030232 5-os. pituus 102 cm, pinkki
1239030260 5-os. pituus 102 cm, vihreä
1239030236 5-os. pituus 107 cm, pinkki
1239030264 5-os. pituus 107 cm, vihreä
1239030240 5-os. pituus 112 cm, pinkki
1239030268 5-os. pituus 112 cm, vihreä
1239030244 5-os. pituus 117 cm, pinkki
1239030272 5-os. pituus 117 cm, vihreä
1239030245 5-os. pituus 122 cm, pinkki
1239030274 5-os. pituus 122 cm, vihreä
1239030247 5-os. pituus 127 cm, pinkki
1239030276 5-os. pituus 127 cm, vihreä
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Viisiosaisen McCane-kepin suora kädensija on 
valmistettu puusta. Kädensijan päässä on pieni, 
metallinen koristekupu. Kuvun väri vaihtelee. 
Alumiinista valmistettu, viisiosainen keppi on 
kokonaan heijastava. Keppi toimitetaan ilman 
kärkeä. Tilaukselle on valittava jokin Ambutech-
sarjan koukkukiinnitteisistä kärjistä (esim. 
pisara, pyörivä tai lumipallo).

a1239030522 
Valkoinen keppi McCane alumiini 5-os 115 cm

a1239030524 
Valkoinen keppi McCane alumiini 5-os 120 cm

Ambutech, 5-os. alumiinikeppi, heijastava. 
Koukkumallinen kädensija, kumia. Koukku  
metallia. Toimitusmyyntituotteena saatavana  
pituudet 102–152 cm. Tuotekoodit verkko-
kaupassamme www.aviris.fi. Toimitusaika  
n. 4 viikkoa tilauksesta.

Vaihtokärjet Ambutech-keppiin,  
koukkukiinnitys 4- ja 5-osaisiin keppeihin.

1207060045 
Vaihtokärki Ambutech pyörivä, valkoinen

1207060050 
Vaihtokärki Ambutech pyörivä, 
lumipallo, valkoinen
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1207060055 
Vaihtokärki Ambutech pyörivä, lumipallo,
punainen

1207060060 
Vaihtokärki Ambutech Rover, pyörivä rengas

1207060015 
Vaihtokärki Ambutech, keraaminen

1207060025 
Vaihtokärki Ambutech pisara, High Mileage

1207060030 
Vaihtokärki Ambutech pisara, oranssi

LIIKKUMINEN
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1207060032 
Vaihtokärki Ambutech pisara, pinkki

1207060035 
Vaihtokärki Ambutech pisara, valkoinen

1207060040 
Vaihtokärki Ambutech pisara, vihreä

Kuusiosaisen Ambutech-kepin kädensija on 
suora ja vaahtomuovipäällysteinen. Keppi on 
erittäin kevyt ja hiilikuidusta valmistettu. Kier-
teellä kiinnittyvä pisarakärki sisältyy hintaan.

1239030342 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 100cm 

1239030344 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 105cm 

1239030346 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 110cm 

1239030348 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 115cm 

LIIKKUMINEN
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1239030350 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 120cm 

1239030352 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 125cm 

1239030354 
Valkoinen keppi Ambutech hk 6-os 130cm

1239030410 
Teleskooppikeppi Ambutech, 96-112 cm

1239030425 
Teleskooppikeppi Ambutech, 117-132 cm
Ambutech-teleskooppikeppi on tarkoitettu 
merkkikeppikäyttöön, sisätiloissa käytettäväksi 
tai opaskoiran/avustajan kanssa liikuttaessa. 
Pituusvaihtelua tuo kädensijan alapuolella oleva 
n. 15 cm pitkä lukittuva säätöosa. Lyhimmilleen 
kasattuna kepin pituus vain n. 30 cm. Kädensijan 
alapuolella ja kärjen yläpuolella on punainen 
huomiotarra. Kuminen rannelenkillä varustettu 
kädensija on miellyttävän tuntuinen kättä vasten. 
Hiilikuituinen teleskooppikeppi toimitetaan 
keraamisella kärjellä. Vaihtokärki kiinnitetään 
keppiin kiertämällä.

Vaihtokärjet Ambutech-keppiin,  
kierrekiinnitys Ambutechin 6-osaisiin  
ja teleskooppikeppeihin.

1207060020 
Vaihtokärki Ambutech keraaminen,  
kierrekiinnitys

LIIKKUMINEN
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1207060022 
Vaihtokärki Ambutech kynäkärki,  
kierrekiinnitys

1207060042 
Vaihtokärki Ambutech pisara,  
kierrekiinnitys

1239030415 
Teleskooppikeppi Kellerer

1207060065 
Vaihtokärki Kellerer-keppiin, keraaminen
Kellerer-teleskooppikeppi on alumiinia. Kepin 
pituutta voidaan säätää välillä 80–150 cm. 
Pituutta säädettäessä vapautetaan ensin kepin 
lukitus kiertämällä alaosaa vastapäivään. Kun 
pituus on sopiva, keppi lukitaan kiertämällä 
myötäpäivään. Teleskooppikepin yläosassa on 
16 cm leveä heijastava nauha. Keraaminen kärki 
vakiona, ei muita kärkivaihtoehtoja.

LIIKKUMINEN

Lasten yksiosaiset valkoiset kepit

Ambutech, 1-os. alumiinikeppi, heijastava. 
Suora, kuminenkädensija. Useita kärkivaihtoehtoja, 
pisarakärki vakiona.

1239030002 Pituus 70 cm
1239030004 Pituus 75 cm
1239030006 Pituus 80 cm
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LIIKKUMINEN

1203030015 
Tukikeppi Bekvil, pituussäätö 62–93 cm
Bekvil-tukikeppi on säädettävä alumiininen tuki-
keppi. Pituus voidaan säätää 2 cm:n välein 62–93 
senttimetrin välillä. Tukikepin väri on valkoinen, 
pinta on heijastamaton.

1207090005 
Jääpiikki Bekvil-tukikeppiin, metallinen
Jääpiikki asetetaan Bekvil-tukikepin kumitulpan 
päälle. Jääpiikin lukitus vapautetaan painamalla 
reunassa olevia painikkeita. Tällöin piikkiosa 
voidaan kääntää ylös, eikä se pääse vahingossa 
naarmuttamaan esim. lattiapintoja.

1207090010 
Jääpiikki / kumitulppa Bekvil-tukikeppiin
Jääpiikillinen kumitulppa voidaan asettaa tukikepin 
kärkeen tavallisen kumitulpan sijaan. Jääpiikin 
alareunassa on kolme metallipiikkiä.

1207030021 
Rannelenkki Bekvil-tukikeppiin
Musta rannelenkki on materiaaliltaan tekstiiliä.

Tukikepit
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LIIKKUMINEN

Keppien varusteet

Muut suunnistautumisvälineet

1207030005 
Heijastinnauha keppeihin, harmaa, 4,5 x 100 cm

1207030010 
Heijastinnauha keppeihin, punainen, 5 x 15 cm
Heijastinnauhoissa on tarrakiinnitys. Punainen 
heijastinnauhapala parantaa myös kepin näkyvyyttä 
ja erottuvuutta.

1207030022 
Pidike Hookit kepeille, silikonipinnoitettu
Hookit on silikonipinnoitettu koukku taipuisalla metal-
li-vahvikkeella. Se sopii 10-30 mm varsille. Pysymistä 
parantavan kitkapinnan avulla voit sijoittaa esimerkiksi 
tukikepin nojaamaan pöydän reunaa tai tuolin selkä-
nojaa vasten. Painorajoitus 2 kg. Pidikkeen voi muo-
toilla useita kertoja eri muotoihin tarpeen mukaan.

1207030025 
Pidike taitettavalle kepille, kumia

1207030030 
Pidike tukikepille, kumia
Pidikkeen avulla kepin voi ripustaa hetkeksi  
pöydän tai hyllyn reunaan.

1239091000 
Rannetutka Sunu Band
Sunu Band mahdollistaa turvallisemman 
liikkumisen. Sunu rannetutka havaitsee edessä 
ja sivuilla olevat esteet ja ilmoittaa niistä 
tärinällä. Sunu voidaan yhdistää kännykkään 
sovelluksella, joka mahdollistaa rannekkeen 
monipuolisemman käytön. Sovellus auttaa 
seuraamaan omaa liikkumisaktiivisuutta sekä 
antaa ohjeita uusista paikoista kävelyn aikana.
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LIIKKUMINEN

1239090005 
Äänimajakka Hållö
Äänimajakka Hållö antaa äänimerkin, joka 
ohjaa kulkemaan äänen suuntaan. Äänimerkin 
voimakkuus, taajuus ja tiheys on säädettävissä. 
Äänimajakassa on valittavissa 30 erilaista 
äänivaihtoehtoa. Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl).

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Henkilövaa’at

0948060015 
Henkilövaaka Happy Day
Happy Day -henkilövaaka puhuu suomea. Vaa’assa 
on myös suuri digitaalinäyttö. Punnitusalustassa 
on erikoispinnoite, joka takaa turvallisen alustan 
myös märille jaloille. Punnitustarkkuus 100 g. 
Punnituksen enimmäispaino 200 kg. Laite voi 
ilmoittaa painon muutoksen viime punnitukseen 
verrattuna kolmelle eri henkilölle. Toimii sekä 
paristoilla (AAA, 4 kpl) että verkkolaitteella. 

2218390036 
Verkkolaite Happy Day -henkilövaakaan
Verkkolaite on lisävaruste. 
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

Verensokerimittarit

0424120010 
Verensokerimittari Autosense Voice,
suomea puhuva, aloituspakkaus
Autosense Voice on helppokäyttöinen ja pieni-
kokoinen suomea puhuva verensokerimittari. 
Selkeä ääni ohjaa mittauksessa ja kertoo tu-
loksen. Puheen saa pois päältä, jos sille ei ole 
tarvetta. Mittarissa on helposti tulkittava iso 
näyttö. Tarvittava verinäytteen määrä vain 0,5 
mikrolitraa. Mittausvaihtoehtoina mmol/l ja 
mg/dl. Mahdollisuus asettaa kolme päivittäistä 
mittausmuistutusta. Muistikapasiteettina 500 
viimeisintä mittaustulosta päivämäärän ja ajan 
mukaan. Mittari on CE-merkitty. Koko 55 mm x 
100 mm x 21 mm, paino 90 g. Paristokäyttöinen 
(CR2032, 2 kpl).

Aloituspakkaus sisältää verensokerimittarin, 
Autolet impression -pistolaitteen, 8 lansettia (= 
neuloja pidikkeineen), tarkistusliuskan, kotelon 
ja käyttöohjeen.

0424120012 
Testiliuskat verensokerimittari  
Autosense Voiceen, 50 kpl

0424120014 
Pistolaite Autolet Impressionin lansetit,  
200 kpl
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0419040005 
Lääkeannostelija Iso-Avukas,  
suorakulmainen
Lääkeannostelija Iso-Avukas on jaettu seitsemään 
päivärasiaan, joissa on neljä pientä lokeroa. 
Päivärasia on irrotettavissa mukaan otettavaksi.  
Ison rasian mitat 18 x 11 x 2,5 cm, päivärasia  
10 x 2 x 2,5 cm.

0419040010 
Lääkeannostelija Pikku-Avukas, pyöreä
Lääkeannostelija Pikku-Avukas on taskukokoinen, 
7-lokeroinen pyöreä rasia. Rasian halkaisija on 8 cm.

0945090020 
Peili, suurentava 5x, halk. 12,5 cm

0945090030 
Peili, suurentava 7x, halk. 16,5 cm
Suurentavissa peileissä on imukuppi, jonka 
avulla peilin voi kiinnittää sileäpintaiseen peiliin 
tai lasiin.

Lääkeannostelijat

Suurentavat peilit
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0945090010 
Peili, suurentava 10x halk. 9 cm
Peilikotelossa on kaksi peiliä. Sinisen kotelon 
kansiosassa oleva peili on normaali, suurenta-
maton peili. Kotelon alaosassa oleva peili suu-
rentaa 10-kertaisesti. Napakka lukitus pitää ko-
telon hyvin kiinni ja peilitkin pysyvät puhtaina. 
Peilikotelon halkaisija on 9 cm.

Muut henkilökohtaisen hoidon välineet

0419040020 
Silmätippateline
Silmätippapulloon kiinnitettävän telineen avulla 
lääke on helppo kohdistaa silmään.

0906060010 
Silmäsuoja
Kankaisia silmäsuojia voi käyttää esimerkiksi 
helpottamaan nukahtamista. Silmäsuojia 
käytetään myös liikkumistaidon ohjauksessa ja 
näkövammaisuuteen perehdyttämisessä.

0936090005 
Pinsetit suurennuslasilla, LED-valo
Pinseteissä on 4,5-kertaa suurentava linssi, 
jonka halkaisija on 3 cm, sekä LED-valo. Linssin 
asentoa voi säätää, ja suurennuslasiosa on 
kokonaan irrotettavissa pinseteistä. Valo toimii 
kolmella nappiparistolla. Paristokäyttöinen 
(L926, 3 kpl)



42 www.aviris.fi

TERVEYS JA HYVINVOINTI

KODIN VÄLINEET

1503030035 
Talousvaaka Cobolt, suomea puhuva
Cobolt-talousvaaka puhuu suomea. Maksimipaino 
punnituksessa on 5 kg. Punnitustarkkuus 5 gram-
maa. Toimii paristolla (9V, 1 kpl) tai vaa’an mukana 
tulevalla verkkolaitteella.

1503030042 
Talousvaaka Heidi
Heidi-talousvaaka puhuu suomea. Vaa’assa on 
myös digitaalinäyttö, jossa numerot näkyvät 2,5 
cm:n korkuisina. Toistopainikkeella laite toistaa 
punnitustuloksen. Maksimipaino punnituksessa 
on 5 kg. Punnitusalusta on neliönmuotoinen ja se 
on kooltaan 13,5 x 13,5 cm. Toimii paristoilla (AAA, 
4 kpl) tai lisävarusteena saatavalla verkkolaitteella 
(tuotekoodi 2218390036).

0948030010 
Kuumemittari DigiScan, englantia puhuva
DigiScan -kuumemittarilla voit mitata lämmön 
hetkessä joko otsalta tai korvakäytävästä. 
Mittaustulos on nähtävissä pienessä 
digitaalinäytössä, mutta mittari myös kertoo 
mittaustuloksen englanniksi. Mittari tunnistaa 
sekä Celsius- että Fahrenheit-asteikon.  
Mikäli mittaustulos ylittää selkeästi kuumeen 
rajan, mittariin syttyy punainen merkkivalo. 
Kuumemittarissa on 30 mittaustuloksen muisti. 
Näytöllä näkyy myös päivämäärä ja kellonaika. 
Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl)

Keittiövälineet
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1503030005 
Ajastin heikkonäköisille, halkaisija 20 cm
Mekaanisen ajastimen ajastusaika on enintään 
yksi tunti.

2406030005 
Kierrekannen avaaja
Kierrekannen avaaja helpottaa esim. hillopurkin 
kannen tai mehupullon korkin aukaisemista. 
Nihkeä pinta tarjoaa hyvän tartuntaotteen.

1503030020 
Kattilavahti
Kiehumisesta ilmoittava levy asetetaan 
keittoastian pohjalle kupera puoli ylöspäin. 
Nesteen alkaessa kiehua levy helisee 
äänekkäästi. Ruostumatonta terästä.

1503030025 
Nestepinnan ilmaisin, ääni/tärinä
Nestepinnan ilmaisimessa on kahdessa tasossa 
olevat tunnistimet. Ilmaisin piippaa ja tärisee 
katkonaisesti, kun nesteen pinta saavuttaa 
alemmat tunnistimet. Piippausääni ja tärinä 
muuttuvat yhtäjaksoiseksi, kun nesteen pinta 
saavuttaa ylimmän anturin ja lasi/kuppi on 
täynnä. Paristokäyttöinen (CR2032, 1 kpl)
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1515120015 
Erikoissilmäneula/sokeainneula, 6 kpl/pkt
Sokeainneulan päässä on ura, jonka kautta lanka 
painetaan neulan silmään.

1515120010 
Erikoisneula ompelukoneeseen, 5 kpl/pkt
Ompelukoneneulassa on ura, jonka kautta lanka 
ohjataan neulan silmään. Ura on neulan sivulla 
silmän keskikohdalla. 

1515190010 
Langanpujotin Pujo, 2 kpl/pkt

1515190012 
Langanpujotin LED-valolla
Langanpujottimissa on ohut metallisilmukka, 
jonka avulla lanka vedetään neulansilmän läpi. 
LED-valollisessa langanpujottimessa ohuen 
metallisilmukan saa vedettyä kotelon sisälle 
säilytyksen ajaksi. 

Ompelu ja vaatehuolto
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1515190005 
Langanpujotin Hexe

1515190015 
Langanpujotin ompelukoneeseen
Langanpujottimissa on ohut metallipiikki,  
joka ohjaa langan neulansilmästä läpi. 

1515390005 
Sukkapidike Supi
Supi pitää sukkaparin yhdessä. Konepesun 
kestävän sukkapidikkeen avulla sukat voidaan 
pestä, kuivattaa ja säilyttää pareina. Useita 
värejä, pakkauksessa 15 kpl sukkapidikkeitä,  
5 kpl per väri.

Havaitsemisvälineet

2227090020 
Värintunnistin Cobolt
Suomea puhuva värintunnistin tunnistaa 
tekstiilien ja muiden materiaalien värejä. 
Kolme äänenvoimakkuutta. Kuulokeliitäntä, 
korvakuuloke tulee mukana. Värintunnistin on 
arka elektroninen laite, tunnistinpäätä ei siis saa 
kosketella sormin. Jotta laitteen värintunnistus 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla, tulee 
suojakorkki pitää paikallaan aina, kun laite ei ole 
käytössä. Mitat: 14 x 6 x 4 cm.
Paristokäyttöinen (9 V, 1 kpl).
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2227210010 
Paristokotelo palovaroittimeen
Seinälle kiinnitettävän paristokotelon ansiosta 
palovaroittimen paristo voidaan vaihtaa 
turvallisesti tikkaille nousematta. Paristokoteloon 
kuuluu 4 m pitkä johto, joka kiinnitetään katossa 
olevan palovaroittimen paristopidikkeeseen. 
Asentamiseen tarvittavat tarvikkeet sisältyvät 
pakkaukseen.

Merkitsimet ja ilmaisimet

2404032000 
Nimiöintilaite Penny Talks
Digitaalinen nimiöintilaite PennyTalks auttaa tun-
nistamaan esineitä ja asioita. Kiinnitä nimiöinti-
tarra esineeseen, kosketa laitteella tarraa ja äänitä 
kuvaus esineestä. Kun seuraavan kerran kosketat 
PennyTalksilla tarraa, laite puhuu äänittämäsi kuva-
uksen. Kevyt ja helppokäyttöinen. Selkeästi erot-
tuvat painikkeet ja säädettävä äänenvoimakkuus. 
Laite puhuu toiminnot suomeksi; muina kielivaih-
toehtoina englanti, ruotsi, norja, tanska ja puola. 
Laitteessa on 128 MB:n muistikortti. Paristokäyt-
töinen (AAA, 2 kpl). Pakkauksessa mukana 160 kpl 
pyöreitä pistemerkittyjä tarroja ja 72 kpl vesipesun 
kestäviä tarroja.

2404030035 
Dymokirjoitin
Dymokirjoittimella voidaan kirjoittaa pistetekstiä 
kohoteipille. Kirjoittimen kirjainkiekossa ei ole  
å-, ä- ja ökirjaimia.
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2404030042 
Kohoteippi (dymonauha), musta

2404030043 
Kohoteippi (dymonauha), kirkas
Kohoteippi on tarkoitettu dymokirjoittimen tai 
dymotaulun kanssa käytettäväksi pisteteksti-
merkintöjä varten. Kohoteipin leveys on 12 mm. 
Rullassa on 3 m teippiä.

2404030045 
Etikettimuovi
Etikettimuovi on läpinäkyvää tarramuovia.  
Arkin mitat 22 x 33 cm. Etikettimuovia voidaan 
käyttää esim. maustepurkkien ja CD-koteloiden 
merkitsemiseen pistekirjoituksella.

2404030005 
Näppäintarrat, valkoiset merkit/musta pohja

2404030017 
Näppäintarrat, mustat merkit/valkoinen pohja
Näppäintarrat ovat tietokoneen näppäimistöön 
liimattavia kirjaimia, numeroita ja muita näp-
päimistöön kuuluvia merkkejä. Tarra-arkit eivät 
sisällä numerorivin (perusnäppäimistön ylärivin) 
erikoismerkkejä.

2404030060 
Tarratyynyt, ATK, halk. 10 mm, 6 kpl / arkki
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2404030062 
Tarratyynyt, musta, halkaisija 8 mm,  
56 kpl / arkki

2404030063 
Tarratyynyt, kirkas, halkaisija 7,9 mm,  
68 kpl / arkki

2404030070 
Tarratyynyt, oranssi, halkaisija 8 mm,  
60 kpl / arkki
Tarratyynyjä voidaan käyttää esim. kodinkoneiden kyt-
kimien merkitsemiseen. Tarratyynyjen avulla voidaan 
helpottaa myös erilaisten näppäimistöjen hallintaa.

2404030050 
Merkintäväri Tactimark, musta
Merkintäväri on putkilossa olevaa nestemäistä ainetta, 
joka kovettuu ilman vaikutuksesta muutamassa tunnis-
sa. Merkintäväriä voidaan käyttää erilaisiin merkitse-
mistarkoituksiin. Voidaan käyttää kankaaseen, paperiin, 
metalli- ja kovamuovipintoihin. Ei sovellu käytettäväksi 
taipuisaan, ohueen muoviin.

2404030057 
Merkintärengas Band-It, silikoni 10 kpl / pkt
Merkintärenkailla voit merkitä erilaisia päivittäis-
tuotteita kodissasi. Renkaiden avulla erotat helposti 
samanmuotoiset pakkaukset, kuten säilykepurkit, 
toisistaan. Rengas on joustavaa silikonia, joka kestää 
käytön jopa astianpesukoneessa tai mikroaaltouunissa. 
Pakkauksessa on viisi erilaista rengasta, kaksi kutakin 
eli yhteensä 10 rengasta. Venyttämättömän renkaan 
halkaisija on noin 5 cm ja leveys noin 1,5 cm.
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KODIN VÄLINEET

Mittausvälineet

2706030005 
Mittanauha niitein, 1,5 m
Yksinkertaisilla niiteillä merkityssä mittanauhassa 
ensimmäiset 10 cm on merkitty sentin välein. Sen 
jälkeen niittimerkintä on sijoitettu 10 cm:n välein.

2706030022 
Rullamitta TapeKing, suomea puhuva, 5 m
Rullamitta ilmoittaa mittaustuloksen millimetrin 
tarkasti suomen kielellä. Tulos näkyy myös kotelos-
sa olevalla näytöllä. Mittauksen voi tehdä kotelon 
kanssa tai ilman. Uuden mittaustuloksen voi lisätä 
edelliseen, yhteenlaskettu mittauspituus voi olla 
jopa 160 km. Rullamitta antaa äänimerkin 5 sentin 
välein. Äänenvoimakkuuden säätö. Rullamitassa on 
myös vatupassi. Mitat: 10,3 x 7,5 x 3,3 cm. Mukana 
suojakotelo. Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl).

2706210005 
Lämpömittari Cobolt, englantia puhuva
Lämpömittari Cobolt kertoo sisä- ja ulkolämpö-
tilan. Lämpötilat näkyvät myös digitaalinäytössä 
1,8 cm korkeilla numeroilla. Mitat: 15 x 9 x 3 cm. 
Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl).

2706210010 
Lämpömittari MyDegrees, suomea puhuva
MyDegrees on suomea puhuva monitoimiläm-
pömittari. Se kertoo sisä- ja ulkolämpötilan kun 
painat nappia. Ulkolämpötila mitataan langatto-
masti aina -29 C asti. Mittaustulos näkyy myös 
mittarin näytöllä. Pakkauksessa on mukana myös 
paistolämpötilan mittaamiseen tarkoitettu an-
turi, joka toimii aina 240 C saakka. Mittariin on 
mahdollista asettaa paistomittarille tavoitelämpö, 
jolloin mittari hälyttää kun tavoite on saavutettu. 
Paristokäyttöinen (AAA, 3 kpl)
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1803060005 
Apupöytä Esla 6000
Apupöytä Esla voidaan sijoittaa esim. vuoteen 
viereen, jolloin pöytälevy tulee vuoteen yläpuolelle. 
Pöytälevyn kaltevuutta voidaan säätää, levyn mitat 
68 x 38 cm. Pöydän korkeussäätö on 65–110 cm. 
Pöydässä on kolme pyörää, joista kaksi lukittavia. 
Pyöräosan korkeus n. 15 cm.

KODIN VÄLINEET

1806060040 
Valaisin Swan, /W LED, säädettävä
Swan on tyylikäs pöytävalaisin, jossa on 
hipaisunäppäimet. Valaisimessa on kaksi säätöä: 
valon kirkkaus voidaan valita 403–470 lumenin 
väliltä ja valon väri 2500–5000 kelvinin väliltä. Kun 
valaisin sammutetaan, asetukset jäävät muistiin. 
Valaisimessa on integroitu LED, käyttöaika noin 
20000 tuntia.

1806060043 
Pöytävalaisin Kolibri 4,4W LED
Klassisen mallinen pöytävalaisin, jossa on 
integroitu LED. Käyttöikä noin 30000 tuntia. 
Valon väri on 3000 kelviniä, kirkkaus 420 lumenia. 
Joustavan varren vuoksi valaisimen asentoa on 
helppo säätää. Valaisin on väriltään hopea.

Valaisimet

Pöydät
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1803060012 
Suurennuslaitepöytä ADI1122, 60x60cm,  
kork 650-800 mm

1803060011 
Suurennuslaitepöytä ADI 110x60cm,  
tummanharmaa

Tuet ja telineet

2230150005 
Kirjatuki puinen
Puisessa kirjatuessa on viisi eri kaltevuuskulmaa.  
Kirjatuen mitat ovat 40 x 27 cm. Kirjatuki voidaan  
tarvittaessa taittaa kasaan, jolloin se mahtuu  
pienempään tilaan.

2230150020 
Lukuteline Lesa, säädettävä 42 x 28 cm
Lukuteline Lesa on tuote, jonka avulla voit lukea muka-
vasti pöydän äärellä tai sängyssä. Lehti tai kirja nojaa 
lukutelineeseen, joten molemmat kätesi jäävät vapaiksi. 
Voit siis käyttää esimerkiksi suurennuslasia lukuteli-
neen kanssa. Teline on kevyt ja sen säädöt ovat muun-
nettavissa tarpeesi mukaisesti. Telineen korkeutta ja 
kallistusta säätämällä saat ergonomisen lukuasennon.
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KODIN VÄLINEET

PUHELIMET

2224030005 
Puhelin Doro PhoneEasy 311c
Doro Phone Easy 311c on lankapuhelin, jossa on isot 
ja selkeät näppäimet. Kolme pikavalintapainiketta, 
10 lyhytvalintanumeroa. Toisto, mykistin, T-silmukka 
kuulokojeen käyttäjälle, säädettävä hälytysääni ja 
melodia. Säädettävä äänenvoimakkuus, merkkivalo 
vilkkuu puhelimen soidessa.

2224060012 
Matkapuhelin BlindShell Classic
BlindShell Classic on puhuva näppäinpuhelin sokeil-
le ja heikkonäköisille. Laite puhuu mm. näppäinten 
painamiset, valikot, viestit, nimet, yms. Puhelinta 
voi käyttää myös äänikomennoilla eli numeroita ja 
tekstiä voi syöttää myös sanelemalla. Puhelimessa 
on selkeät muokattavat valikot kuvakkein ja tekstein. 
Lisätietoa toiminnoista löydät mm. verkkosivultam-
me aviris.fi. Koko: 133 x 58 x 19 mm. Paino 111g.

Puhelimet ja niiden tarvikkeet

Muut kodin välineet

2427060005 
Liukuestemuovi
Muovinen liukuestealusta pitää esineet 
tukevasti paikallaan nihkeäpintaisen materiaalin 
ansiosta. Rullassa muovia 30 x 150 cm.

3512030066 
Raharenki Niko kolikoille
Kolikkokotelossa on jousitetut kolot 5, 10, 20  
ja 50 sentin sekä 1 ja 2 euron kolikoille.



53www.aviris.fi

PUHELIMET

2224030020 
Puhelinkotelo BlindShell Classic -puhelimeen

2224060011 
Matkapuhelin Doro 6521 gsm,  
harmaa/valkoinen
Doro 6521 on helppokäyttöinen 
simpukkamallinen matkapuhelin. Puheluun 
vastaaminen ja puhelun lopettaminen onnistuu 
yhdellä käden liikkeellä, eikä näppäimiä 
tarvitse lukita. Puhelimessa on selkeälukuinen 
näyttö: taustaväriä ja kirjainten kokoa voidaan 
vaihtaa. Hyväkontrastinen taustavalaistu 
mustavalkoinen näppäimistö sekä vaihtoehtona 
puhuvat näppäimet -asetus: puhelin kertoo 
ääneen painetun näppäimen numeron. 
Doro 6521 -puhelimessa on turvapainike, 
kaiutintoiminto, värinähälytys ja Bluetooth 
langatonta kuuloketta varten. Yhteensopiva 
kuulolaitteen kanssa. Mukana lataava 
pöytäteline.

2224060015 
Matkapuhelin Doro Secure 580 gsm
Doro Secure 580 -matkapuhelin on 
yksinkertainen ja erittäin helppokäyttöinen 
puhelin, jossa on neljä pikavalintanäppäintä 
nimiluettelolla. Puhelimeen ohjelmoituihin 
pikavalintanumeroihin voidaan soittaa yhdellä 
painalluksella. Puhelimessa ei ole tekstiviestien 
lähetysmahdollisuutta, mutta viestejä voidaan 
vastaanottaa. Selkeälukuinen näyttö, jonka 
taustaväriä ja muita asetuksia voidaan muuttaa. 
Monipuoliset turvatoiminnot: turvapainike, 
turva-ajastin ja ICE-toiminto sekä GPS-
paikannus, jonka avulla puhelimen käyttäjän 
sijainti on mahdollista saada tietoon.



54 www.aviris.fi

KELLOT

2227120035 
Rannekello Arsa, piste, dublee, 2 cm

2227120045 
Rannekello Arsa, piste, dublee, 3 cm

2227120040 
Rannekello Arsa, piste, palladium, 2 cm

2227120050 
Rannekello Arsa, piste, palladium, 3 cm
Arsa-pisterannekellojen taulussa tunnit on mer-
kitty pistein ja viivoin. Tunnit 3, 6 ja 9 on merkitty 
kahdella pisteellä, 12 on merkitty pystyviivalla ja 
muut tunnit yhdellä pisteellä. Vaalea kellotaulu, 
nahkaranneke.

2227120071 
Rannekello RNIB, piste, kromi, 3 cm
RNIB-pisterannekellossa tunnit on merkitty pistein 
ja viivoin. Tunnit 3, 6 ja 9 on merkitty kahdella pis-
teellä, 12 on merkitty pystyviivalla ja muut tunnit 
yhdellä pisteellä. Kellotauluun on myös merkitty 
mustin numeroin 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Kellokuori ja 
metalliranneke ovat krominvärisiä.

Pisterannekellon 
viisareita voi  
tunnustella  

avaamalla kellon  
suojakannen.

Rannekellot pistemerkinnöin
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Taskukellot pistemerkinnöin

Herätyskellot pistemerkinnöin

2227121010 
Taskukello Arsa, piste, dublee, 4 cm
Dubleekuorisen Arsa-pistetaskukellon kansi 
avautuu kello kolmen kohdalla olevaa nuppia 
painamalla. Samalla nupilla voidaan siirtää 
viisareita, kun nuppia on ensin vedetty hieman 
ulos. Tunnit 3, 6 ja 9 on merkitty kahdella 
pisteellä, 12 viivalla ja muut tunnit yhdellä 
pisteellä. Kellotaulun halkaisija 4 cm.

2227122015 
Matkaherätyskello pistemerkinnöin
Näppäränkokoisessa matkaherätyskellossa on 
pistemerkinnät. Kellotaulu on neliön mallinen 
ja kooltaan 6 x 6 cm. Klo 12 kohdalla on kolme 
pistettä, klo 3, 6 ja 9 kohdalla kaksi pistettä ja 
viiden minuutin välein on yksi piste. Kellotaulun 
päälle saa laitettua suojakannen. Suojakansi 
on kiinteä ja toimii avattuna kellon jalustana. 
Paristokäyttöinen (AA, 1 kpl).

2227120052 
Pisterannekello TalkTech Känna 3
TalkTech Känna -rannekellossa tunnit on 
merkattu pistein. Tunnit 3, 6 ja 9 on merkattu 
kahdella pisteellä, 12 kolmella pisteellä ja muut 
tunnit yhdellä pisteellä. Kellotauluun on myös 
painettu tunnit mustin numeroin. Kellokuori 
on krominvärinen ja nahkainen ranneke on 
musta. Kellotaulu on muodoltaan neliö hieman 
pyöristetyin kulmin. Kellotaulu on kooltaan  
n. 3 cm x 3 cm.
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2227120015 
Rannekello Arsa HN, palladium,  
valkoinen kellotaulu

2227120020 
Rannekello Arsa HN, palladium,  
musta kellotaulu
Heikkonäköisten Arsa-rannekelloissa on joko val-
koinen taulu ja musta numerot tai musta taulu ja 
valkoiset numerot. Kellotaulun halkaisija on 3 cm. 
Nahkaranneke.

2227120030 
Rannekello Arsa HN Jumbo,  
valkoinen kellotaulu

2227120025 
Rannekello Arsa HN Jumbo, musta kellotaulu
Heikkonäköisten Arsa Jumbo -rannekelloissa on 
joko valkoinen taulu ja musta numerot tai musta 
taulu ja valkoiset numerot. Kellotaulun halkaisija 
on 3,5 cm. Alumiinikuori, nahkaranneke.

Rannekellot heikkonäköisille
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2227120080 
Rannekello Arsa HN teräs 3,8 cm, valkoinen 
taulu
Heikkonäköisten Arsa-rannekellossa on valkoi-
nen taulu ja mustat numerot. Kellotaulun halkai-
sija on 3,8 cm. Teräskuori, nahkaranneke. Kellon 
kuoren metalliseos sisältää hieman nikkeliä, 
mutta on EU:n asetusten mukainen. Allergiaoi-
reita ei pitäisi ilmetä pintakäsittelyn vuoksi

2227123061 
Rannekello Mondaine Classic 36mm

2227123062 
Rannekello Mondaine Classic 30mm

a2227123063 
Rannekello Mondaine Giant 42mm

a2227123064 
Rannekello Mondaine Giant 36mm
Laadukkaassa ja klassisen kauniissa 
sveitsiläisessä Mondaine -rannekellossa on 
teräksinen kellokuori. Selkeä kellotaulu on 
valkoinen, tunti- ja minuuttimerkinnät ovat 
mustat. Mustien tunti- ja minuuttiviisareiden 
lisäksi kellossa on punainen sekuntiviisari. 
Kellon lasi on mineraalilasia. Roiskevesitiivis. 
Paristokäyttöinen.
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2227123055 
Rannekello DianaTalks, suomenkielinen
Uuden sukupolven puhuva rannekello Diana 
puhuu selkeää suomea. Kello kertoo viikonpäivän 
sekä kellonajan kun painat kellotaulun sivussa, 
kello kahden kohdalla, olevaa painiketta. Kellossa 
on selkeä, numeroilla varustettu kellotaulu. Sen 
halkaisija on 3,4 cm. Kellon runko on käsitelty  
nikkeliallergiaa vastaan. Kellokuoressa olevien  
kaiutinaukkojen vuoksi kello ei siedä minkään  laista 
kosteutta.

2227123020 
Pöytäkello Cobolt, suomea puhuva
Pöytäkellossa on herätys-, tasatunti-, torkkuhä-
lytys- ja kalenteritoiminnot. Helppo käyttää, sillä 
kello kertoo kaikki toiminnot puheella. Suojakansi, 
estää painamasta ohjelmointipainikkeita vahingos-
sa. Mitat: 8 x 14 x 3,5 cm. Toimii paristolla (9V,  
1 kpl) tai verkkolaitteella.

2218390005 
Verkkolaite Cobolt-pöytäkelloon
Verkkolaite on lisävaruste. Paristoa ja verkkolaitet-
ta ei saa käyttää kellossa samanaikaisesti.

Suomea puhuvat kellot

Seinäkellot heikkonäköisille

2227123060 
Seinäkello Mondaine, halk. 25cm
Laadukas sveitsiläinen Mondaine-seinäkello on 
ulkonäöltään 1940-luvulla suunnitellun Sveitsin 
virallisen rautatieasemakellon mukainen. Selkeä 
kellotaulu on valkoinen, tunti- ja minuuttimerkinnät 
ovat mustat. Mustien tunti- ja minuuttiviisareiden 
lisäksi kellossa on punainen sekuntiviisari. Kehys on 
hopeanväristä harjattua alumiinia. Kellon halkaisija 
on 25 cm. Paristokäyttöinen (AA, 1 kpl). 
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Monikieliset kellot

2227123056 
Rannekello DianaTalks L, 5-kielinen
Viisikielinen Diana rannekello puhuu suomea, 
ruotsia, norjaa, tanskaa ja puolaa. Kellon sivussa, 
kello kahden kohdalla olevaa puhepainiketta 
painamalla kello kertoo viikonpäivän ja kellonajan 
valitulla kielellä. Kellossa on selkeä, numeroilla 
varustettu kellotaulu. Sen halkaisija on 3,7 cm. 
Kellon runko on käsitelty nikkeliallergiaa vastaan. 
Kellokuoressa olevien kaiutinaukkojen vuoksi kello 
ei siedä minkäänlaista kosteutta.

2227123050 
Taskukello MyTime, 5-kielinen
Talk Techin MyTime-taskukello puhuu 
suomen kielen lisäksi ruotsia, norjaa, tanskaa 
ja puolaa. Kellossa on magneetti, jolla kellon 
voi kiinnittää esim. jääkaapin oveen. Kello on 
erittäin helppokäyttöinen. Kellon etupuolella 
on suuri pyöreä painike, jota painamalla kello 
kertoo viikonpäivän ja kellonajan asetetulla 
kielellä. Säädettävä äänenvoimakkuus. 3,5 mm 
kuulokeliitäntä. Pakkauksessa mukana yhden 
korvan kuuloke ja kaulanauha. Paristokäyttöinen 
(AAA, 2 kpl). Kellon mitat: 10 x 5,5 x 1,5 cm.

2227123046 
Taskukello Combivox Slim
Combivox-taskukello puhuu suomea. Se kertoo 
kellonajan ja päivämäärän, kellossa on myös 
herätys. Mitat: 3,5 x 10 x 2 cm. Paristokäyttöinen 
(AAA, 2 kpl).
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2227123010 
Avaimenperäkello Cobolt, harmaa
Avaimenperäkello puhuu englantia. Kellossa on 
digitaalinäyttö sekä asetuspainikkeet ajan ja herä-
tysajan asettamista varten. Puhepainike on kellon 
edessä. Kaksi äänenvoimakkuustasoa. Paristokäyt-
töinen (nappiparisto Lithium L1154, 2 kpl).

2227123025 
Rannekello Cobolt W4, englantia puhuva
Rannekello Cobolt W4 puhuu englantia. Kellossa 
on pieni digitaalinäyttö. Kellokuoren reunoilla on 
koholla oleva puhepainike sekä painikkeet ajan 
ja herätysajan asetusta varten. Nahkaranneke. 
Kellokuoressa olevien kaiutinaukkojen vuoksi  
kello ei siedä minkäänlaista kosteutta.

2227123026 
Rannekello Cobolt W16, englantia puhuva
Cobolt W16 -rannekello puhuu englantia. Ajan 
lisäksi se kertoo päivämäärän. Herätystoiminto, 
tasatunti-ilmoitus ja ajastin. Kontrasteiltaan selkeä 
kellotaulu, jonka halkaisija on 3,6 cm. Metallinen 
kuori on kullanvärinen, nahkainen ranneke on 
musta. Kellokuoressa olevien kaiutinaukkojen 
vuoksi kello ei siedä minkäänlaista kosteutta.

Englantia puhuvat kellot

Ruotsia puhuvat kellot

2227123011 
Herätyskello Talk Tech, ruotsia puhuva
Talk Tech -herätyskello puhuu ruotsia. Puheen 
lisäksi kellossa on digitaalinäyttö. Numeroiden kor-
keus näytössä 2,5 cm. Puhepainike on kellon ylä-
reunassa. Valittavissa kaksi eri äänenvoimakkuutta. 
Tasatunti-ilmoitus. Paristokäyttöinen (AA, 2 kpl).
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2212150017 
Pistekirjoituskone Perkins LightTouch
Perkins LightTouch on mekaaninen pistekir-
joituskone, jolla voidaan kirjoittaa pistetekstiä 
pistekirjoituspaperille tai -muoville.

Pistekirjoituskoneet

Pistekirjoitus- ja piirustusvälineet

2212120005 
Aakkospalikka, 6 nappulaa
Aakkospalikka on tarkoitettu pistekirjoituksen 
opetteluun. Sen avulla voit hahmottaa yksittäisen 
kirjaimen muodostumisen sekä pistesoluna että 
pistekirjoituskoneen näppäimistöllä.

2212120015 
Pistekirjoituksen opetuslauta, sisältää nappulat
Pistekirjoituksen opetuslauta on tarkoitettu 
pistekirjoituksen harjoitteluun. Laudalla voidaan 
muodostaa 10 merkkiä. Pakkaus sisältää 
opetuslaudan lisäksi n. 100 nappulaa.  
Nappuloita on saatavana myös erikseen.

2212120020 
Lisänappulat pistekirjoituksen opetuslautaan 
(100 kpl)

2212120032 
Pistekirjoitusaakkoset, kierrevihko
Kierrevihkossa on normaalit kirjainaakkoset 
kohokirjaimina sekä vastaava pisteaakkonen 
samalla sivulla. Yhtä aikaa näkyville saa kolme 
aakkossivua. Vihkossa on mustat muovikannet. 
Kierrevihkon koko 20 x 22 cm.
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2212120045 
Pistekirjoitussetti
Settiin kuuluu sekä pistekirjoitustaulu että pis-
tin. Metallisen kirjoitustaulun pistekirjoitussolu-
jen reunat on uurrettu, mikä helpottaa kirjoitta-
mista. Taulussa on 6 riviä, kullakin rivillä on 19 
pistekirjoitussolua. Pistinmalli saattaa vaihdella.

2212120040 
Pistekirjoitustaulu 9 x 21, muovinen
Pistekirjoitustauluja käytetään kirjoittaessa 
pistetekstiä pistekirjoituspaperille tai -muoville 
pistimen avulla. Kukin pikkuruutu taulussa on 
varattu yhdelle pistekirjoitusmerkille. Merkintä 9 
x 21 tarkoittaa, että pistetaulussa on 9 riviä, joilla 
kullakin on tilaa 21 merkille.

2212120042 
Pistekirjoitustaulu 27 x 30, muovinen

2212120060 
Pistin, korjaus, muovinen

2212120066 
Pistin, satula, musta

2212120075 
Pistin, satula, litteä, muovinen
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2212180070 
Pistekirjoituspaperi A4, valkoinen, 100 kpl/pkt

2212180075 
Piirustusalusta A4, muovia

2212180080 
Piirustusalusta A3, muovia

2212180085 
Piirustuskalvopakkaus (Ritmuff) A4, 50 kpl

2212180090 
Piirustuskalvopakkaus (Ritmuff) A3, 25 kpl
Piirustusalustoja käytetään piirustuskalvojen 
(Ritmuff) kanssa. Piirustuskalvon pinta nousee 
koholle, kun siihen kirjoitetaan kynällä tai 
pistimellä. Koholle jäävää tekstiä ja kuvioita 
voidaan tunnustella sormin.

Kirjoittamisen apuvälineet

2212090005 
Kirjoituskehikko A4, pahvinen
Kirjoituskehikko soveltuu erityisesti 
heikkonäköisille. Viivaston avulla on  
helppo kirjoittaa suoria rivejä.
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2212030005 
Astelevy keltainen, puoliympyrä
Muovinen, kohoviivoitettu astelevy  
soveltuu myös heikkonäköisille.

2212180015 
Kirjoituslehtiö heikkonäköiselle, valkoinen
Lehtiön koko on A4, viivaston väli on noin 1,5 cm. 
Lehtiössä on tummat, näkyvät viivat sekä avara  
tila viivojen välissä.

2212090010 
Nimenkirjoituskehikko, keinonahkaa
Nimenkirjoituskehikon aukko on kooltaan  
7 x 1,5 cm. Paikalleen asetetun kehikon avulla on 
helppo kirjoittaa allekirjoitus oikeaan kohtaan.

2418060005 
Kynäapuväline
Pieni kynän varteen pujotettava pidike tarjoaa 
paremman otteen kynästä ja estää kynän 
vierimisen pöydällä tai muulla pinnalla.

Mittaus- ja piirustusvälineet
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2212030010 
Astelevy viisarilla, puoliympyrä

2212030013 
Geokolmio, 2 erilaista
Kohomerkintäiset astelevy sekä kaksi erilaista 
geokolmiota on tehty vihreästä muovista.

2212030020 
Harppi 
Metallinen harppi soveltuu käytettäväksi muo-
visten Ritmuff-piirustuskalvojen kanssa. Harpis-
sa on ruuvisäätö. Kaksi piirtokärkivaihtoehtoa: 
lyijy ja metallikärki. Harpin korkeus on 9 cm.

Daisy-kuuntelulaitteet

2218030035 
Kuuntelulaite Victor Reader Stratus 4M,  
perusmalli
Victor Reader Stratus 4M on peruslaite CD-levyillä 
olevien Daisy-muotoisten äänikirjojen kuunteluun. 
Laitteella voi kuunnella myös tiedostoja SD-muis-
tikorteilta ja USB-muistitikuilta. Suuret, helposti 
tunnistettavat painikkeet. Laite muistaa usean 
kirjan pysäytyskohdan. Kaiutin, kuulokeliitäntä ja 
kantokahva. Ladattavat akut, käyttöaika n. 10 tun-
tia. Mitat: 22 x 21,6 x 4,8 cm, paino 950 g.

2218030045 
Kuuntelulaite Victor Reader Stratus 12M,  
opiskelijamalli
Victor Reader Stratus 12M on monipuolinen 
kuuntelulaite CD-levyillä olevien Daisy-äänikirjojen 
kuunteluun. Stratus 12M -mallissa on Stratus 
4M -laitteen ominaisuuksien lisäksi tehokkaat 
hakutoiminnot. Numeronäppäimillä on helppo 
liikkua Daisy-kirjan sivuilla. Laite soveltuu hyvin 
siis myös oppikirjojen ja muiden rakenteellisesti 
monitahoisempien kirjojen kuunteluun.
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2230090006 
Kuunteluohjelma EasyReader
EasyReader on tietokoneeseen asennettava 
Daisyäänikirjojen kuunteluohjelma.

2218030070 
Kuuntelulaite Victor Reader Stream 2
Victor Reader Stream 2 on pienikokoinen, 
helposti mukana kuljetettava kuuntelulaite, 
jolla voi kuunnella muistikortille kopioituja 
Daisy-äänikirjoja sekä mm. mp3-, mp4- ja 
EPUBmuotoisia tiedostoja. Sisäänrakennettu 
kaiutin ja kuulokeliitäntä. Äänitystoiminto, joka on 
suunniteltu puheen tallentamiseen. Kellonaika- ja 
päivämääräpainike. Ladattavat akut. Mitat: 11,4 x 
6,2 x 1,8 cm, paino 110 g.

Kuunteluohjelmat

Kuulokkeet

2206240015 
Kuuloke Talk Tech
Kaareva kuuloke yhdelle korvalle.

Luukuulokkeet 
(luujohtokuulokkeet; bone conduction) eivät tule 
korvien päälle, vaan asettuvat aivan korvien eteen 
leukaluiden päälle. Tästä ääni kulkeutuu kallon 
luiden kautta sisäkorvaan. Luukuulokkeet eivät 
peitä muita ympäristön ääniä, joten käytettäessä 
ne ovat perinteisiä korville tulevia kuulokkeita 
turvallisemmat.
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2206240013 
Luukuulokkeet Aftershokz Sportz Titanium
Langalliset Aftershokz Sportz -luukuulokkeet on 
varustettu mikrofonilla, joten niitä voi käyttää 
handsfree-laitteena esim. matkapuhelimen 
kanssa. Kiinnitysklipsillinen äänenvoimakkuuden 
ym. ohjausyksikkö on kiinni kuulokkeiden 
johdossa. Pakkauksessa USB -kaapeli ohjaus-
yksikön lataamista varten. Ohjausyksikön 
toiminta-aika 12 tuntia, latausaika 3 tuntia.  
3,5 mm standardiliitäntä.

2206240016 
Langattomat luukuulokkeet  
Aftershokz Trekz Titanium
Bluetooth-tekniikalla toimivat langattomat 
Aftershokz Trekz -luukuulokkeet on varustettu 
mikrofonilla, joten niitä voi käyttää handsfree-
laitteena esim. matkapuhelimen kanssa. Mikro-
fonipainike on vasemmanpuoleisessa kuulo-
keosassa, virtapainike ja äänenvoimakkuuden 
säätö sangassa oikean korvan puolella. Pakkauk-
sessa USB -kaapeli kuulokkeiden lataamista var-
ten. Latausaika 2 tuntia, toiminta-aika 6 tuntia.

Sanelimet

2218030111 
Sanelin Olympus VN-541PC
Olympus VN-541PC on helppokäyttöinen ja 
pienikokoinen digitaalinen muistiosanelin. 
Valittavana kolme eri tallennuslaatua (HQ/SP/
LP).1GB:n sisäisessä muistissa on tilaa yli 550 
tunnin tallennukselle (LP-laatu). Tallennusta 
varten on neljä tallennuskansiota. Toistonopeu-
den säätö. Mitat: 10,4 x 3,7 x 1,9 cm, paino 66 g. 
Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl).
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2215030005 
Abakus, 5 helmeä rivissä
Perinteisellä abakus-helmitaululla voi laskea 
yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja. 
Muovisessa abakuksessa on 5 helmeä rivissä. 
Helmet ovat oranssit ja 16 x 9 cm kokoinen 
helmitaulu on musta. Mukana säilytyskotelo. 

2215030010 
Abakus, 9 helmeä rivissä
Puisessa abakuksessa on 9 helmeä rivissä.  
Helmet ovat punaisia ja vihreitä.

2215060010 
Laskin Talk Tech, suomea puhuva
Talk Tech -laskimessa on peruslaskutoimintojen 
lisäksi prosenttilasku ja neliöjuuri sekä muisti. 
Kuulokeliitäntä, kuuloke tulee mukana. Puheelle 
kaksi äänenvoimakkuustasoa, puhe voidaan 
myös kytkeä pois. Mitat: 15 x 11,5 x 3 cm. 
Paristokäyttöinen (AA, 2 kpl). Paristot eivät  
sisälly tuotteen hintaan.

Laskimet
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2215060015 
Taskulaskin Cobolt, englantia puhuva
Taskulaskimessa on peruslaskutoimintojen lisäk-
si prosenttilasku. Näyttöön mahtuu kahdeksan 
merkkiä. Laskimessa on myös kello ja herätys. 
Päivämäärä ja herätyksen asetus näkyy näytös-
sä, mutta ei kuulu puheena. Mitat: 11,5 x 7 x 1,5 
cm. Paristokäyttöinen (AAA, 2 kpl).

2215060004 
Funktiolaskin SciPlus 2300, englantia puhuva
SciPlus 2300 -laskimella voi suorittaa 
monenlaisia matemaattisia, tilastollisia ja 
trigonometrisia laskutoimituksia. Englantia 
puhuva laskin kertoo kutakin näppäintä 
painettaessa näppäimen toiminnon/toiminnot 
sekä näytöllä mahdollisesti olevan tuloksen. 
Laskimessa ei ole sisäänrakennettuja kaiuttimia, 
puhe on kuultavissa kuulokeliitännän kautta. 
Kuulokkeet tulevat laskimen mukana. Iso näyttö, 
jonka mitat ovat 12 x 9 cm. Nihkeäpintaisten 
näppäinten koko 1,7 x 1,7 cm. Laskimen mitat  
19 x 25 x 1,5 cm. Ladattava akku, latauslaite 
kuuluu pakkaukseen.
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Apuvälinekuvastossamme esitellään sokean ja heikkonäköisen tietokoneen 
käyttäjän yksittäiset apuvälineet, eli ohjelmat ja laitteet. Ohjelmia ovat  
mm. ruudunlukuohjelmat, suurennusohjelmat, tekstintunnistusohjelmat  
ja puhesyntetisaattoriohjelmat. Laitteita ovat mm. pistenäytöt.

Aviris tarjoaa myös erilaisiin käyttötarkoituksiin apuvälineillä toimivia, valmiiksi 
asennettuja tietokonepaketteja. Pakettimme ovat yksilöllisiä ratkaisuja sekä 
heikkonäköisille että sokeille tietokoneen käyttäjille. Tutustu kuvastossamme 
oleviin tietoteknisiin apuvälineisiin ja pyydä tarvittaessa tarjous kokonaisesta 
tietokonepaketista apuvälineineen ja ohjelmineen. Ohjelmiin on saatavana  
myös päivityksiä, joita tilattaessa tulee mainita ohjelman sarjanumero.

Ruudunlukuohjelma on tulkki, joka välittää Windowsin graafisen sisällön 
puhesyntetisaattorille ja pistenäytölle.

2239120005 
Dolphin Screen Reader
Ruudunluku, puhe- ja pistenäyttötuki.

2239120205 
Supernova Magnifier & Screen Reader
Ruudunluku ja suurennus, puhe- ja pistenäyttötuki.

2239120115
Jaws Professional

Ruudunlukuohjelmat

Suurennusohjelmat

Suurennusohjelma suurentaa kaiken näytöllä olevan, niin grafiikat kuin 
tekstinkin. Suurennustapoja on useita ja näytön värejä voi säätää. Eräissä 
ohjelmaversioissa on myös rajoitettu puhetuki, joka tarkoittaa valikoihin ja 
asiakirjoihin saatavaa puhetukea.

2239120405 
Supernova Magnifier

2239120415 
Supernova Magnifier & Speech,  
rajoitettu puhetuki
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2239120700 
ZoomText Magnifier,  
puhetueton

2239120710 
ZoomText Magnifier USB-versio,  
puhetueton

2239120720 
ZoomText Magnifier/Reader,  
rajoitettu puhetuki

2239120730 
ZoomText Magnifier/Reader USB,  
rajoitettu puhetuki

2239090005 
Mikropuhe yhdelle käyttöjärjestelmälle

2239090010 
Mikropuhe 2:lle käyttöjärjestelmälle, esim. Win+Linux
Puhesyntetisaattori- ja ruudunlukuohjelma muodostavat 
ohjelmapaketin, jonka avulla tietokoneen näyttöruudulla oleva 
teksti voidaan kuulla puheena. Mikropuhe on suomenkielinen 
puhesyntetisaattoriohjelma, joka toimii Windows-, Dos-, Windows 
CE-, Linux-käyttöjärjestelmissä.

Puhesyntetisaattorit

Tekstintunnistusohjelmat

2230210022 
Tekstintunnistusohjelma OmniPage
OmniPage-tekstintunnistusohjelmaa käytetään skannerin kanssa.  
Muuntaa tekstin tekstinkäsittelyohjelmassa muokattavaan muotoon.  
Ohjelma on englanninkielinen.

Ohjelmiin on  
saatavana  

myös päivityksiä, 
joita tilattaessa tulee 

mainita ohjelman 
sarjanumero.
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Pistenäyttö on tietokoneeseen liitettävä näkö-
vammaisen käyttäjän apuväline. Pistenäytön ja 
ruudunlukuohjelman avulla tietokoneen ruudulla 
oleva teksti voidaan lukea pistekirjoituksella.

2239030065 
Pistenäyttö Brailliant B 40

2239030066 
Pistenäyttö Brailliant BI 40  
pistekirjoitusnäppäimillä
HumanWaren Brailliant B 40 on kevyt 40-merk-
kinen pistenäyttö. Brailliantin voi liittää niin kan-
nettaviin kuin pöytätietokoneisiinkin. Lisäksi se 
voidaan yhdistää langattomasti mobiililaitteisiin, 
kuten älypuhelimeen. Toimii iPhonen, iPadin sekä 
JAWSin ja SuperNovan kanssa. Mitat: 31 x 8,7 x 1,8 
cm, paino 660 g. Brailliant BI 40 -mallissa on piste-
kirjoitusnäppäimet, joten sillä voidaan myös kirjoit-
taa. Mitat: 31 x 8,7 x 1,8 cm, paino 660 g.

2239030061 
Pistenäyttö Seika3 Pro
40-merkkinen Seika3 Pro on hyvä peruspistenäyttö. 
Sitä voidaan käyttää MiniUSB-yhteyden avulla kaik-
kien tunnetuimpien Windows-ruudunlukuohjelmien 
kanssa. Voidaan liittää sekä kannettaviin tietokonei-
siin että pöytätietokoneisiin. Mitat: 33 x 8,9 x 2,4 cm, 
paino 600 g.

2239030025 
Pistenäyttö eSysLight
40-merkkinen eSysLight on moderninnäköinen ja 
kevyt pistenäyttö. USB-liitännän lisäksi Bluetooth-
yhteys, jonka avulla pistenäyttö voidaan liittää tie-
tokoneeseen langattomasti. Mini SD -muistikortti. 
Mitat: 32,5 x 8,5 x 2 cm, paino 500 g. Mukana 
pehmeä suojakotelo.

Pistenäytöt
Lisää  

pistenäyttöjä  
löydät verkko-
kaupastamme  

osoitteesta  
aviris.fi
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Oheislaitteet

2236030011 
Näppäimistö XLPrint NERO PC  
mustat merkit valkoisella

2236030015 
Näppäimistö XLPrint NERO PC  
valkoiset merkit mustalla
Selkeämerkintäisen näppäimistön liität 
tietokoneeseen USB-liitännällä. Näppäimistössä 
on kaksi eri värivaihtoehtoa. Pakkauksessa on 
myös pitkänmallinen LED-valaisin, jonka voit 
liittää näppäimistön päädyssä olevaan USB-
liitäntään. 

2233180055 
Hiiri MS Comfort Mouse 4500
Hiirellä on mahdollista suurentaa tietokoneen 
näytön näkymää lukuunottamatta Flash- ja Java-
pohjaisia sivustoja.

2233180342 
Näytönvarsi MasterArm
MasterArm-näytönvarsi on normaalia 
pidempi varsi, jossa on viisi niveltä. Varren 
yhteispituus on 72 cm, kantavuus 12 kg. Varsi 
säätyy portaattomasti syvyys-, sivuttais- ja 
korkeussuunnassa. MasterArm voidaan 
kiinnittää pöydän reunaan. Mukana tulevat 
kiinnikkeet myös läpi tason kiinnitystä varten.
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3006030014 
Pelikortit Reizen pistemerkinnöin
Muovisissa pelikorteissa normaalipainatusten 
lisäksi myös pistemerkinnät. Pistemerkinnät  
on englanniksi. 

3006030018 
Pelikortit Supra heikkonäköisille
Supra-pelikorttien materiaali on muovitettua 
kartonkia. Numeroiden korkeus korteissa  
on 3,2 cm.

3006030020 
Pelikortit Uno
Uno-pelikorteissa on pistemerkinnät tavallisten 
merkintöjen ohella. Pistemerkinnät on tehty 
englanniksi.

Pelikortit

Pelit

3006030044 
Noppa
Muovisen nopan mitat ovat 2 x 2 x 2 cm.  
Koholla olevat mustat pisteet tuntuvat ja  
erottuvat hyvin valkoisesta pohjasta.
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3006030030 
Domino syvennetyin pistein
Perinteinen domino on muunneltu myös 
sokean pelattavaksi. Pelinappuloiden materiaali 
on muovia. Mustat pisteet on syvennetty, 
joten niitä on helppo tunnustella. Mukana 
säilytyskotelo.

3006030034 
Tunnusteludomino
Tunnusteludomino on tuntoaistia kehittävä 
peli. Pelissä on 28 puista dominolaattaa. Laatat 
toimitetaan kangaspussissa. Laattojen pisteiden 
pinta on joko karhea, sileä, pehmeä, kova, 
uritettu jne., joten niitä on helppo tunnustella ja 
ne on helppo tunnistaa. Tunnistamista helpottaa 
myös se, että samanlaiset pintamateriaalit ovat 
samanvärisiä. Pelin ikäsuositus on kolmesta 
ikävuodesta ylöspäin.

3006030052 
Lautapeli Blindle
Blindlen tavoitteena on noppaa heittämällä 
kuljettaa omat pelinappulat kotipesästä 
pelilaudan kehää myöten maaliin ennen 
vastapelaajia. Jos nappula osuu vastapelaajan 
varaamaan ruutuun, hänen nappulansa palautuu 
kotipesään. Peli soveltuu sekä sokeiden, 
heikkonäköisten että näkevien pelattavaksi. 
Pelinappulat ovat väreiltään keltaisia, 
vihreitä, mustia ja punaisia. Nappuloiden 
päät on muotoiltu erilailla riippuen nappulan 
väristä, joten nappulat erottuvat toisistaan 
tunnustelemalla. Nopan pisteet ovat koholla. 
Peliä voi pelata 2-4 pelaajaa. Blindle on käsin 
valmistettu.

Pelit  
soveltuvat sekä  

näkeville että  
näkövammaisille.
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3003000010 
Sudoku piste- ja värimerkinnöin
Sudoku-peli on yksin pelattava älypeli. Pelilauta 
muodostuu yhdeksästä yhdeksän numeron ko-
konaisuudesta. Pelin ideana on järjestää numerot 
siten, että jokaisessa yhdeksän numeron ruudussa 
kukin numero esiintyy vain kerran ja samanaikai-
sesti kukin numero esiintyy vain kerran jokaisella 
pelilaudan vaaka- tai pystyrivillä. Pelinappulat on 
merkitty sekä pistemerkinnöin, tavallisin numeroin 
että värikoodein. Pelinappulan keskellä on pieni 
tappi, jonka avulla voi erottaa pelatut nappulat 
alkuperäisessä pelirungossa olevista. Pakkaus 
sisältää pelilaudan, nappulat sekä vihkon, jossa 100 
valmista pelirunkoa pistekirjoituksella. Pelilaudan 
koko on 25 x 25 cm.

3006030051 
Lautapeli Shakki
Pelilauta on puinen. Laudan tummat ruudut ovat 
koholla. Peliruuduissa on kolot pelinappuloita 
varten. Tummien pelinappuloiden kärjessä on 
pienet metallipiikit, jotka erottavat ne vaaleista. 
Nappulat ovat suurikokoisia, joten niitä on 
helppo käsitellä. Laudan mitat 34 x 34 cm. Kun 
peliä ei pelata, laudan voi taittaa puoliksi, jolloin 
pelinappuloita voi säilyttää laudasta muodostuvan 
kotelon sisällä. Magneetti pitää kokoon taitetun 
laudan tukevasti kiinni. Taitetun laudan koko on  
34 x 17 x 6 cm. Shakki on käsin valmistettu.

Pallot

3009000005 
Jalkapallo
Kuminen jalkapallo on väriltään punainen.  
Pallon sisällä äänilähteenä on kulkuset.  
Halkaisija 21 cm, paino 540 g.
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3009000046 
Salijalkapallo Futsal
Futsal-pallo soveltuu sisätiloissa pelattavaan 
jalkapallopeliin. Futsal-pallo on valmistettu 
nahkaa jäljittelevästä muovista. Äänilähteenä 
ovat pienet metallipalat pallon sisällä. Halkaisija 
21 cm, paino 520 g.

3009000010 
Lentopallo Medino
Medino on pehmeäpintainen ja kevyt pallo. 
Äänilähteenä ovat pienet metallipalat pallon  
sisällä. Sopii erinomaisesti moniin sisäleikkeihin  
ja -peleihin. Halkaisija 21 cm, paino 430 g.

3009000070 
Voimistelupallo Petito
Pieni ja kevyt Petito-voimistelupallo on tehty 
nahkaa jäljittelevästä muovista. Äänilähteenä 
ovat pienet metallipalat pallon sisällä. Halkaisija 
13 cm, paino 125 g.

3009000015 
Maalipallo, 950 g

3009000020 
Maalipallo, 1250 g
Kumiset maalipallot ovat väriltään sinisiä.  
Sisällä äänilähteenä kulkusia.

3009000025 
Kulkuspallo, reiällinen
Värikäs kulkuspallo näkyy ja kuuluu. Pallon 
lonkerot ovat keltaisella ja sinisellä kankaalla 
päällystettyä muovia. Punottujen lonkeroiden 
väliin jää aukkoja, joista sisällä oleva kulkus-
pallo näkyy ja johon pieni käsi pääsee 
koskettamaankin.
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Lelut

Muut tuotteet

3006030056 
Vaha-/askartelutikut WikkiStix
Vahatikut soveltuvat niin leikkeihin kuin 
askarteluunkin. Tikkujen pituus 20 cm, paksuus 
2 mm. Tikut liimautuvat kevyesti melkein mihin 
tahansa pehmeään pintaan. Tikut myös irtoavat 
alustastaan helposti, joten tikkuja voi käyttää 
uudelleen ja uudelleen. Eri värejä, 48 kpl/pkt.

3009000048 
Vauvapallo
Vauvapallo on pehmeä ja värikäs. Pallon sisällä 
olevat kulkuset toimivat äänilähteenä. Kankaisen 
pallon halkaisija on 10 cm.

MUUT TUOTTEET

3512030045 
Näkövammaismerkki, kankainen, 9,5 x 7,8 cm

3512030050 
Näkövammaismerkki, rintanappi, halk. 3,8 cm

3512030055 
Näkövammaismerkki, tarra, heijastava,  
9,5 x 7,8 cm
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3512030060 
Ongenkoho Kalavahti
Ongenkoho alkaa piipata, kun kala tarttuu  
koukkuun. Paristokäyttöinen. (CR2032, 1 kpl)

3512030040 
Koulutussilmälasipaketti (simulaatiolasit)
Koulutussilmälasipakkaus sisältää 10 erilaista 
koulutussilmälasia. Lasit jäljittelevät erilaisten 
silmäsairauksien aiheuttamia haittoja tai 
muita näköongelmia (harmaa-kaihi, putkinäkö 
jne.). Koulutussilmälaseja on saatavana myös 
yksittäin. 

Yksittäisiä koulutussilmälaseja tilattaessa ota 
yhteyttä asiakaspalveluumme.

3512030010 
Adressi, surunvalittelu
Surunvalitteluadressin kansisivulla lukee teksti 
”Lämmin osanotto”. Sisäsivulla tekstit ”Täällä 
pohjantähden alla on nyt kotomaamme, mutta 
tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme”  
sekä ”muistoa kunnioittaen”.
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Julkiset  
apuvälinepalvelut
Apuvälineiden myöntäminen jakaantuu usean eri toimijan kesken:

1. Kela: näkövamman vuoksi työssä ja ammatillisessa koulutuksessa 
tarvittavat vaativat ja kalliit apuvälineet kuten elektroniset 
suurennuslaitteet ja tietotekniset apuvälineet.

2. Keskussairaalat: silmälääkärin toteaman näkövamman vuoksi 
lääkinnällisin perustein päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä 
tarpeelliset vaativat ja kalliit apuvälineet kuten tietotekniset 
apuvälineet, elektroniset suurennuslaitteet ja jotkut optiset apuvälineet 
sekä opaskoirat.

3. Terveyskeskukset: silmälääkärin toteaman näkövamman vuoksi 
lääkinnällisin perustein päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä 
tarpeelliset perusapuvälineet kuten valkoiset kepit, Daisy-
kuuntelulaitteet ja muut muistiinpanovälineet sekä yksinkertaiset 
optiset apuvälineet.

4. Kunnan sosiaalitoimi: näkövamman vuoksi liikkumisessa, 
viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-
aikana tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista voi saada korvausta 
puolet hankintahinnasta. Tällaisia apuvälineitä ovat esim. erilaiset 
harrastus- ja muistiinpanovälineet, tietokone ja kodinkoneet.

Kelan ja julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 
Niihin sisältyy mm. apuvälineen tarpeen arviointi, apuvälineen luovutus 
käyttöön tai omaksi, käytön opetus, seuranta sekä huolto ja korjaukset. 
Yksityiskohtaista neuvontaa apuvälinepalveluissa saa Kelasta ja 
terveyskeskuksista sekä keskussairaaloista.
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Neuvoa apuväline- ja  
näkövammaisasioissa
Näkövammaisten liitolla on oikeuksienvalvonnan asiantuntijoita, 
jotka palvelevat kaikkia näkövammaisia, näkövammaisten 
omaisia ja näkövammaisten kanssa työskenteleviä. Saat tietoa 
mm. näkövammaisen sosiaaliturvasta, terveydenhuollon 
näkövammaispalveluista, näkövammaisen apuvälineistä ja 
kuntoutustoiminnasta sekä näkövammayhdistysten toiminnasta.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat tavoitat  
seuraavista puhelinnumeroista:

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson  
ja Päijät-Hämeen alue 
puh. 050 526 3725

Helsingin ja Uudenmaan alue 
puh. 050 596 7730, 050 352 1907

Keski-Suomen alue 
puh. 050 352 1945

Lapin alue 
puh. 050 021 0568

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alue 
puh. 050 526 3895

Pohjanmaan alue 
puh. 050 526 3916

Pohjois-Karjalan, Itä-Savon ja Etelä-Savon alue 
puh. 050 596 5012
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue 
puh. 050 526 3831

Pohjois-Savon alue 
puh. 050 526 3729

Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon alue 
puh. 050 526 3779

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alue 
puh. 050 591 8167

Alueyhdistykset

Näkövammaisten liittoon kuuluu 14 eri puolilla Suomea toimivaa 
alueyhdistystä. Alueyhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi 
sokea tai heikkonäköinen ihminen, joka asuu yhdistyksen toiminta-
alueella. Alueyhdistykset tuottavat näkövammaisten palveluita ja 
järjestävät jäsenilleen toimintaa.

Etelä-Savon Näkövammaiset ry 
puh. 044 016 1555

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
puh. 09 396 041

Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry 
puh. 044 555 8637

Kainuun Näkövammaiset ry 
puh. 0400 367 144

Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
puh. 014 218 258
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Lapin Näkövammaiset ry 
puh. 0400 146 641

Pohjanmaan Näkövammaiset ry 
puh. 045 612 5122

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry 
puh. 013 129 954

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry 
puh. 08 311 5653

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry 
puh. 0440 613 255, 0440 613 161

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry 
puh. 03 752 1542

Satakunnan Näkövammaiset ry 
puh. 02 641 1530

Tampereen seudun Näkövammaiset ry 
puh. 050 520 5075

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
puh. 044 2415 321, 044 2415 441 



Näkövammaisten liitto ry
Marjaniementie 74 (Iiris-keskus), Helsinki

puh. 09 3960 4700 
info@aviris.fi

www.aviris.fi




