
Möjligheternas rum
Här presenteras ett urval av produkter som finns i 

Möjligheternas rum
Enkla hjälpmedel och smarta produkter som kan förenkla i vardagen

• Vill du klämma, känna och prova produkterna är du 
välkommen att besöka Möjligheternas rum, 
Lingården,Tegelbruksvägen 3 Laholm

• Öppet vardagar kl. 8-16

• Ingen försäljning

• Det finns möjlighet till personlig visning. Bokas via Lotsen 

mån-fre  kl 9-12 tel nr 0430-26680  



Köksredskap med tjocka handtag

 Osthyvel, skalare och öppnare med 

tjockt handtag för att ge ett bra 

grepp



Potatisskalare – Bra grepp 

 Potatisskalare med förstorat och 

halkfritt grepp gör att skalandet går 

lättare.

 Det halkfria greppet fungerar bra 

även om handen är våt. Passar bra 

för den med svaga händer.



Kapsylöppnare

 En ergonomisk väl utformad 

öppnare för pet-flaskor.

 Trycks enkelt på kapsylen och vrids 

runt.



Ergonomiska bestick 

 Ergonomiska bestick som kan 

underlätta när du äter.

 I Möjligheternas rum finns flera

olika typer av bestick 



Pet emot kant

 Kanten är gjord i plast och avsedd 

för mattallrikar

 Plasten är en aning böjlig och 

spänns på tallrikens kant.



Haklapp

 Haklapp i mjukt tyg

 Haklappen är gjord av ett mjukt, 

lyxigt, siden-liknande tyg.

 Den främre tyget är absorberande 

med en vattentät baksida. 

 Detta ger ett vattentätt skydd mot 

kläderna. 

 Tvättas i maskin (40 °) och 

torktumlas. 



Antihalkunderlägg 

 Flera användningsområden.

 Placera antihalkunderlägget under 

burken, skålen, skärbrädan, 

tallriken eller smörgåsen som ska 

bredas så kanar den inte iväg. 

 Tvättas i vatten med vanligt 

diskmedel



Sugrörshållare

 Sugrörshållaren trycks fast på 

glasets kant

 Passar för sugrör med ytterdiameter 

upp till 6 mm



Osthyvel med vinklat skaft 

 Det vinklade handtaget ger extra 

styrka och ett naturligt grepp som 

inte belastar fingrarna lika mycket 

som en ordinär osthyvel.

 Osthyvelns blad är vågigt för att 

ostskivorna ska släppa lättare.



Tubklämmor - Tubnyckel 

 Underlättar att få ut innehållet i 

tuben.

 Finns flera olika modeller



Spisvakt

 Placeras  under fläktkåpan.

 Larmar med ljud innan en farlig 

situation uppstår.

 Innan giftiga gaser produceras och 

innan det börjar brinna.

 Vid bostadsanpassning, kontakta 

arbetsterapeut

 Finns även att köpa privat



Kam med långt skaft

 Har ett långt skaft som är böjt för att 

följa huvudets form

 Kammens och borstens form gör att 

varken kraft eller räckvidd förloras.



Kroppstvättare

 Har ett långt böjt skaft med en 

tvättvante som gör det möjligt att nå  

kroppens alla delar.

 Den löstagbara tvättvanten tvättar 

effektivt utan att absorbera vatten 

och kan maskintvättas i 60 grader



Fotborste med sugplatta 

 Fotborsten fästs på golvet med en 

sugplatta vilket gör att den står 

stadigt på golvet i duschutrymmet.

 Fötterna rengörs genom att föra 

dem fram och tillbaka över borsten.

 Finns i fler modeller



Mobilt stödhandtag med sugproppar 
Stödhandtaget är stabilt och fäster på flera olika material utan att behöva skruvas fast i 

väggen.

 Stödhandtaget går lätt att flytta och 
placera där det behövs.

 Det fäster på icke poröst material 
såsom exempelvis kakel, glas, 
porslin och glasfiber. Underlaget 
där handtaget ska placeras ska 
vara slätt och rent. Stödhantagets 
sugproppar aktiveras och 
avaktiveras med spakar 

 Viktig att läsa produktbeskrivning 
och följa monteringsanvisningar 
innan stödhantaget används



Mjuk toalettsits

 Mjuksitsen gör att sittytan på en 

toalettsits blir mjukare och varmare 

att sitta på



Duschpall 

 En liten, stabil duschpall där höjden 

är justerbar



Förhöjningsdynor - flera varianter 

 Det finns flera varianter av 

förhöjningsdynor som kan 

underlätta uppresning från stol eller 

fåtölj



Vrid-sits

 Vid förflyttning med vridning till bil, 

stol, säng

 Vridsitsen är mjuk och följer formen 

på sitsen som är under

Vrid-sitsVrid-sits



Förstoringslampor



Förstoringsglas 

 Förstoringsglas med belysning

 Det lilla förstoringsglaset förstorar  

tre gånger och det stora två gånger



Läslinjal med förstoring 

 För att lättare följa med i texten när 

man tex. läser dagstidning eller i 

böcker

 Förstorar  två  gånger



Ringklocka 

 Batteridriven trådlös dörrklocka med 

tryckknapp. 

 Räckvidd ca 150 meter

 Finns i flera olika fabrikat



Fjärrkontroll till strömbrytare

 Fjärrkontroll som möjliggör att styra 

av- och på-funktionen för lampor 

och el artiklar i vägguttag.



Korttidstimer

 Bryter strömmen automatiskt efter 

inställd tid

 Lämplig till kaffebryggare, strykjärn 

etc.

 Enkel att använda.



Led belysning – rörelsestyrd

 Batteridriven 1m LED-strip. 

 Varmvitt ljus som kan tändas med 
på-knappen eller genom rörelse vid 
exempelvis öppning av garderob, 
skåp eller under sängkanten

 Vid aktivering är den tänd i 30 s. 
och släcks sedan igen om inte ny 
rörelse detekterats.

 Monteras med självhäftande tejp 

 Kan ej klippas av till kortare längd



Fjärrkontroll - Enkel 

 Enkel fjärrkontroll för att lätt kunna 

byta kanaler eller justera ljudet.

 Kan användas till alla TV som 

tidigare haft fjärrkontroll



Telefon 

 Lämplig till personer med nedsatt 

hörsel

 Har inbyggd hörslinga. 

 Telefonen blinkar med orange 

lampa när det ringer.



Lurförstärkare

 Lurförstärkaren kopplas enkelt in 

mellan telefonen och telefonluren. 

 Förstärker ljudet i luren med minst 

200 procent utan att ljudkvalitén 

försämras. 

 Passar till telefoner med lur

 Stor volymratt för att ändra 

ljudnivån



Trådlös telefon - Stora knappar 

 Lättanvänd trådlös telefon med stor 
belyst display och stora knappar med 
tydliga tecken.

 Har en hög ringsignal och en hög 
lurvolym.

 Telefonbok 

 Nummerpresentation

 Högtalartelefon

 50 meter räckvidd inomhus och upp 
till 300 meter utomhus

 Hörslinga

 Doro Phone Easy



Mobiltelefon 

 Enkel mobiltelefon Doro 780 X

 Möjlighet att ringa till fyra 

förprogrammerade nummer.

 I nyare modell endast tre knappar  

 I telefonen finns det en 

trygghetsknapp och en 

säkerhetstimer som automatiskt kan 

ringa upp och skicka ett larm via 

SMS till förinställda nummer.



Tablettdosett

 För varje dag finns en särskild 

färgad ask med fyra fack.

 Varje ask går enkelt att plocka bort 

och ta med sig.



Nyckelgrepp

 Det finns en mängd olika 

nyckelgrepp där en eller flera 

nycklar kan fästas

 Vissa ger större grepp andra 

fungerar som hävarm.



Petflaskhandtag 

 Handtag för petflaska gör det lättare 

att hålla i samt hälla ur flaskan.

 Skruva av korken på flaskan och 

skruva därefter fast handtaget på 

flaskan.

 Finns i flera  olika modeller



Universalgrepp

 Detta grepp fästes enkel på 

sopborsten, snöskyffeln, 

dammsugskaftet eller där du 

behöver ett ordentligt grepp.

 Det är enkelt att fästa eller byta 

plats på greppet då det är fäst med 

stora skruvar.



Bilhandtag 

 Ett extra handtag att hålla i vid i 
och urstigning i bilen. 

 Placeras enkelt i dörrlåsets ögla i 
karossen

 Handtaget är gummerat vilket ger 
ett bra grepp

 Passar alla bilar som har en ögla 
vid dörrlåset/karossen

 Har på undersidan en kniv som 
kan användas för att skära upp 
bilbältet vid t ex en bilolycka



Griptång i metall  

 Bra att använda när inte armarna 

räcker till.

 Finns i olika modeller och längder



Universalgrepp – Vrida 

 Extra hävarm för nycklar, kranar, 

patentlås, spis, vredet på 

tvättmaskinen, eller micron.

 Placera universalgreppets piggar 

över det som ska vridas. Vrid sedan 

med hjälp av handtaget. 



Skosnören - Elastiska 

 Genom att använda elastiska 

skosnören behöver skorna inte 

knytas och knytas upp varje gång 

de ska sätta på och av. 

 Använd gärna skohorn så inte 

lästen blir förstörd.

 60 cm

 Finns i färgerna vit , brun och svart



Strumppådragare

 För påtagning av olika typer av 

knästrumpor och sockar

 Ej lämplig till stödstrumpor

 Finns i flera olika varianter



Vikbara käppar - Blommiga 

 En käpp att lätt att ta med sig

 Med vissa käppar medföljer en 

väska att förvara käppen i när den 

inte används



Käpphållare

 Praktiskt fäste som gör att käppen 

kan hängas på kassadisken, 

bordskanten eller på stolen.

 Lätt att montera 

 Passar till käppar eller kryckor 

med diameter 19-25 mm

 Finns med eller utan reflex

.



Korthållare 

 Spelkorten placeras i korthållaren. 

 Finns i olika modeller i plast och trä



Olika spelkort

 Spelkort i olika storlekar

 Valörerna är extra tydliga



Timer – Visuell med eller utan ljud 

 Mekanisk visuell timer med eller 

utan ljud 

 Visar den kvarvarande tiden med 

rött fält Går att välja med ljudsignal

 Mått: 15 cm i diameter



Ordning och reda

 En låda som gör det lättare att hålla 

ordning på sina saker.



Väckarklocka med flera möjligheter 

 Med denna väckarklocka kan du 

välja om du vill bli väckt av ljud, ljus 

eller kuddvibrator 

 Väckarklockan har stora tydliga 

siffror som går att dimmas till 

önskad ljusstryrka.

 Kuddvibrator med 2 meter sladd



Dekaler till tangentbord

 Dekaler till tangentbord med 

självhäftande etiketter i plast för 

samtliga tangenter.

 Lämpliga att användas vid behov 

av tydligare tecken på tangenterna



Välkomna att besöka 

Möjligheternas rum

Vill du klämma, känna och prova produkterna är du 
välkommen att besöka 

Möjligheternas rum, 

Lingården,Tegelbruksvägen 3 

Laholm


