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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp. 

Big Red med Twist  

 

HMV-art.nr. 16141   

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se 

Storlek:  Diameter 12 cm, H 2 cm  
(bottenplatta diameter 16 cm) 

Beskrivning: Stor tryckyta. Bottenplattan går inte att skruva lös. 
1,65 m kabel  
Levereras med fyra utbytbara lock i färgerna rött, 
gult, blått och grönt. 
 

OMK Buddy Button     

          

HMV-art.nr. 16134  

Leverantör: Picomed www.picomed.se  

Storlek: Diameter 6,3 cm 

Beskrivning: Röd manöverkontakt med mellanstor tryckyta. 
Monteras med skruv eller med kardborre.  

Jelly Bean med Twist  

    

HMV-art.nr. 16136   

Leverantör: Rehabcenter www.rehabcenter.se 

Storlek:  Diameter 6 cm, H 2 cm  
(bottenplatta diameter 8 cm) 

Beskrivning: Mellanstor tryckyta. Bottenplattan går inte att 
skruva lös. 1,65 m kabel. 
Levereras med fyra utbytbara lock i färgerna rött, 
gult, blått och grönt. 

  

Manöverkontakt Stealth – Utgående produkt 

        

                                   

HMV-art.nr. 39751 Svart 

 39783 Röd  

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek:  7,3 x 4,2 cm 

Beskrivning: Äggformad, vattenavvisande och tålig 
manöverkontakt. Passar bra för placering vid  
t.ex. tinningen och/eller huvudet p.g.a. sin form.  
Lämplig för montering på utomhusrullstol. 
 

file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.rehabcenter.se
http://www.picomed.se/
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.rehabcenter.se
http://www.abilia.se/
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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp. 

Specs   

 

HMV-art.nr. 16144 Röd  

 16145 Gul   

 16146 Blå   

 16147 Grön  

 16148 Svart   

Leverantör: Rehabcenter www.rehabcenter.se 

Storlek:  Diameter 3,2 cm, H 1,8 cm  
(bottenplatta diameter 5 cm) 

Beskrivning: Liten tryckyta. Går att skruva bort bottenplattan. 
Medföljer kardborreband för att t.ex. fästas på 
hand. 1,65 m kabel  

Pikobutton 50  

 

HMV-art.nr. 19187   

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek:  Diameter 5 cm, H 1,7 cm 

Beskrivning: Mellanstor tryckyta utan bottenplatta.  

Går att skruva fast på miniarm.  

Pikobutton 30 

 

HMV-art.nr. 19186   

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek:  Diameter 3 cm, H 1,3 cm 

Beskrivning: Liten tryckyta utan bottenplatta. Går att skruva fast 
på miniarm. 

Pikobutton 30, vattentålig               

 

HMV-art.nr. 38362 
38363 

Blå 
Svart 

Leverantör: Abilia www.abilia.se  

Storlek: Diameter 3 cm, H 1,3 cm 

Beskrivning: En lättryckt och tålig manöverkontakt. Vattentåligt 
utförande för användning i fuktig miljö. Går att 
skruva fast på miniarm. 
 

file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.rehabcenter.se
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.abilia.se
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.abilia.se
http://www.abilia.se/
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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp. 

Hand-/fingerkontakt, Lolly – utgående produkt 

          

HMV-art.nr. 22595 Röd 

Leverantör: Abilia www.abilia.se  

Storlek (LxBxH): 9,5 x 4 x 1 cm 

Beskrivning: Lättryckt, låg hand-/fingerkontakt. 

MicroLight  

 

HMV-art.nr. 16133   

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se 

Storlek: (LxBxH) 4,5 cm x 1,3 cm x 2 cm 

Beskrivning: Nätt manöverkontakt, speciellt utformad för 
brukare med liten rörelseförmåga och 
muskelkraft.  
Reagerar vid extremt lätt tryck. 
 

  

Click Switch  

 

HMV-art.nr. 16108   

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek: (LxBxH) 6 cm x 3,5 cm x 1 cm 

Beskrivning: Liten manöverkontakt som passar bra att hålla i 
handen. 
Justerbar tryckkänslighet 
 

  

Trigger Grå 

 

HMV-art.nr. 18337   

Leverantör: Picomed www.picomed.se  

Storlek: (LxBxH) 2,3 cm x 2,3 cm x 0,6 cm 

Beskrivning: Liten manöverkontakt med sarg som gör att man 
kan lägga handen/fingret över utan att den 
aktiveras. 

Levereras med klisterlappar i fem färger.  

  

http://www.abilia.se/
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.rehabcenter.se
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.abilia.se
http://www.picomed.se/
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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp. 

Manöverkontakt Mini Cup 

              

HMV-art.nr. 20319  

Leverantör: Rehab Center www.rehabcenter.se  

Storlek: 2,5 x 0,9 cm 

Beskrivning: Liten, låg och lättryckt manöverkontakt som 
passar vid anpassning av elrullstol. Levereras 
med klisterdekaler i 5 färger. 

 

Twister kontakt på fot svart   

       

HMV-art.nr. 39665  

Leverantör: Picomed www.picomed.se  

Storlek: Diameter 1,5 cm, höjd 1,7 cm  
Bottenplatta diameter 3 cm 

Beskrivning: Liten tålig och lättryckt manöverkontakt. Lämplig 
för montering i trånga utrymmen t.ex. på 
manöverboxen på en eldriven rullstol. 
Monteringsskruvar medföljer.  

 

Ridge Switch (Takås) 

 

HMV-art.nr. 20320   

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek (LxBxH) 14 cm x 12,5 cm x 7 cm 

Beskrivning: Lättryckt manöverkontakt med stor tryckyta. 
Passar att hängas över en kant eller att stå på 
bord som en takås. 
 

 

 

Pillow care switch (kuddkontakt)     

 

HMV-art.nr. 20331   

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek (LxBxH) 10,5 cm x 6 cm x 2,3 cm  

Beskrivning: Kuddkontakten är innesluten i en tygpåse som 
går att ta av och tvätta. Kan fästas med 
säkerhetsnål i t.ex. kläder/sängkläder. 
 
 

http://www.rehabcenter.se/
http://www.picomed.se/
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.abilia.se
file:///C:/Users/mabj16/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Documents%20and%20Settings/mabj16/Lokala%20inställningar/Temp/notesF7EC6E/www.abilia.se
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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp om det inte anges att den är trådlös. 

Hand/fingerkontakt CM-1 

 

HMV-art.nr. 16099  

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek (LxBxH): 9 x 7 x 2,5 cm 

Beskrivning: Robust manöverkontakt som kan manövreras 
med hand eller fot 

Kontakt Jelly Beamer Twist 

 

HMV-art.nr. 23181  

Leverantör: Frölunda data www.frolundadata.se   

Storlek: Diameter bottenplatta 16 cm 

Beskrivning: Trådlös manöverkontakt bestående av sändare 
och mottagare. 10 meter räckvidd. 

 

Manöverkontakt fingerbutton 

 

HMV-art.nr. 22176  

Leverantör: Abilia www.abilia.se  

Storlek(LxB): 4,5 x 3 cm  

Beskrivning: Mycket lättryckt manöverkontakt som fästs runt 
fingret med kardborreband.  

 

String Switch 

 

HMV-art.nr. 19555  

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se  

Beskrivning: Manöverkontakt för personer med begränsad 
hand-och fingerfunktion, liten kraft och liten 
räckvidd behövs.  

Aktiveras med en lätt dragning i snöret i valfri 
riktning. 

 

http://www.abilia.se/
http://www.frolundadata.se/
http://www.abilia.se/
http://www.rehabcenter.se/
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Manöverkontakter  

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp. 

Kontakt ping pong 

 

HMV-art.nr. 20307  

Leverantör: Knop Rehatek www.knop.se  

Storlek: Diameter 4,5 cm 

Beskrivning: Lätt tryckt manöverkontakt monterad på en böjbar 
arm (52 cm lång exklusive ping-pong-kontakt). 

Kan bland annat användas som huvudkontakt, 
t.ex. för larm i säng. 

Blåskontakt PU-101 

 

HMV-art.nr. 39782  

Leverantör: Knop Rehatek www.knop.se  

Storlek: Diameter 4 cm 

Beskrivning: Inställningsbar blåskontakt monterad på en böjbar 
arm (48 cm lång exklusive PUH kontakt). 
 

 

Kontakt sug- och blås, Origin 

 

HMV-art.nr. 18974 Komplett inklusive headset 

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se  

Beskrivning: Sug- och blåskontakt monterad på headset som 
t.ex. kan användas i kombination med huvudmus. 

Bordsmonterad sug- och blåskontakt, Origin 

 

 

HMV-art.nr. 35542  

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se  

Storlek: Munstycke 3,5 cm i diameter, arm 65 cm 

Beskrivning: Sug och blåskontakt med bordsstativ/arm, 
inbyggd slang samt löstagbart filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.knop.se/
http://www.rehabcenter.se/
http://www.rehabcenter.se/
http://www.rehabcenter.se/
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Monteringsarmar 

Monteringsarm, Miniarm 

        

HMV-art.nr. 32649  

Tillbehör 33806 Förlängare miniarm, 20 cm 

Leverantör: Abilia www.abilia .se  

Storlek: Total längd 40 cm 

Beskrivning: Smidig och flexibel arm som passar för 
montering av IR–sändare och Pikobutton 
manöverkontakter. 

Låsvred på 22 cm höjd som låser alla leder. 
Bords/rörtvingen passar till 15-40 mm rör eller 
bordsskiva. 

 

 

Monteringslösning för surfplatta, smartphone eller manöverkontakt  
(Monteringsarm Manfrotto magic arm) 

HMV-art.nr. 39996           
 
 
 
 
 
 
    

Leverantör: Frölunda data  www.frolundadata.se  

Storlek: Armen är upp till 50 cm lång. 

Beskrivning: Arm samt hållare för montering av surfplatta, 
smartphone eller manöverkontakt. Det finns 
olika hållare för olika modeller av surfplatta, 
smartphone och manöverkontakt.   
 

Vid beställning anges i fältet Övrig information i 
webSesam vilken manöverkontakt eller modell 
av surfplatta/smartphone som ska fästas, samt 
eventuellt fodral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel på hållare 

http://www.frolundadata.se/
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Monteringsarmar 

Daessy bordsstativ 

 

HMV-art.nr. 32323  

Leverantör:  RehabCenter www.rehabcenter.se  

Storlek: BxD 36 x 29 cm 

Beskrivning: Bordsstativet består av en bas och ett U-format 
rör som håller snabbfästet för dator/platta på 
plats. 

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning. 

 

Daessy ROMH-32 golvstativ, hög modell 

        

HMV-art.nr. 32425  

Leverantör. RehabCenter www.rehabcenter.se  

Storlek: Lägsta höjd: 95 cm, högsta höjd 145 cm 

Beskrivning: Ett fristående stativ t.ex. för samtalsapparater 
och bärbara datorer. Hög modell som är lämplig 
att användas till exempel tillsammans med höj-/ 
sänkbara sängar.  

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning 

Daessy ROM-32 golvstativ, låg modell 

         

HMV-art.nr. 34147  

Leverantör: RehabCenter www.rehabcenter.se  

Storlek: Lägsta höjd: 76 cm, högsta höjd: 110 cm 

Beskrivning: Ett fristående stativ t.ex. för samtalsapparater 
och bärbara datorer. Låg modell, lämplig t.ex. 
tillsammans med rullstol. 

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning. 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.rehabcenter.se/
http://www.rehabcenter.se/
http://www.rehabcenter.se/

