Bestillingsordning hørselstekniske hjelpemidler
Ajour pr. 28.02.20

Bestillinger sendes med forside skrevet ut via www.nav.no. For å benytte bestillingsordningen, må man ha godkjenning til
dette fra NAV. Kun de oppgitte hjelpemidler inngår i ordningen. Ved behov for andre hjelpemidler, skal begrunnet søknad sendes
NAV, med forside fra www.nav.no

HMS nr.
233455

Beskrivelse
Post 1 - Lytting IR
IR sender Swing Toslink
Kombinert sender / lader
Trådløs IR - overføring fra radio, TV
eller annen lydkilde.
Rekkevidde ca. 15m

Leverandør

Presbyacusis AS

Kan lade et ekstra batteri.
233456

IR mottaker Swing hodebøyle
Henger i ytre øre
Propper som tetter godt
Brukes uten høreapparat
Vekt 58 gram

Presbyacusis AS

Oppladbart batteri
233457

IR mottaker Swing halsslynge
Har teleslynge
Henges rundt halsen
Brukes med høreapparat i "T"-stilling
Har 3,5mm jack utgang for hodetelefon

Presbyacusis AS

Oppladbart batteri

233458

Post 2 - Lytting FM/Digital
Digital sender Swing toslink
Kombinert sender / lader
2,4 GHz - overføring fra radio, TV
eller annen lydkilde.
Presbyacusis AS
Kan lade et ekstra batteri

233459

Mottager Swing hodebøyle digital
Henger i ytre øre
Propper som tetter godt
Brukes uten høreapparat
Presbyacusis AS
Oppladbart batteri

233460

Mottager Swing halsslynge digital
Har teleslynge
Henges rundt halsen
Brukes med høreapparat i "T"-stilling
Har 3,5mm jack utgang for hodetelefon
Oppladbart batteri
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HMS nr.
256882

256883

189214

Beskrivelse
Post 1 høyttaler
- Lytting IR
Post 3 - Lytting
nær bruker
Sender lyttessytem TVSB Serenonic TX
m/optisk adapter 2,4 GHz smart code
Kombinert sender og lader
Kobles til TV eller annen lydkilde
Sender lyden trådløst til TVSB RX
Må brukes sammen med TVSB RX
Har Bluetooth mottaker
Høyttaler lyttesystem TVSB Serenonic RX
Mottaker 2,4 GHz smart code
Høyttaler som tar i mot lyd fra TVSB TX
Settes i nærheten av bruker
Godt alternativ for de som ikke har
høreapparat og av ulike årsaker ikke kan
bruke hodebøyle med propper eller
hodetelefon
Enkel i bruk
Post 4 - Teleslyngeforsterker, lite areal

Leverandør

Aurismed AS

Aurismed AS

Teleslyngeforsterker Autoloop helautomatisk
Kobles til TV, stereo eller annen lydkilde
Bruker 3,5 mm jack kobling
Brukes sammen med Univox teleslyngepute

189215

Cantec AS

Univox teleslyngepute
Kan brukes i stol, sofa o.l
Matten sender signal som mottas av
høreapparat i "T" stilling
Cantec AS
Brukes sammen med Atoloop teleslyngeforsterker

233310

Post 7 - Samtaleforsterker enkel
Samtaleforsterker Companion Favorit
m/hodetelefoner
Volumkontroll
Innebygget telespole
Bruker 2 stk. AA batteri
Leveres med hodetelefon

GN Resound AS

Post 8 - Samtaleforsterker avansert
Samtaleforsterker Mino digital oppladbar
Liten digital samtaleforsterker
Kan skifte mellom omni- og retningsstyrt
mikrofon
Innebygget telespole
Vestfold Audio AS
Volum - og tonekontroll
Oppladbart batteri
Leveres med ørepropper
Post 17 - Forsterker-telefon med høy lydstyrke og teleslynge i røret
233345
Forsterkertelefon PowerTel 46
Store taster
Justerbar forsterkning opp til 35 dB
Medus AS
Justerbar tonekontroll
189258
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HMS nr.

Beskrivelse
Post 1 - Lytting IR

Leverandør

Post 18 - Forsterker-telefon med høy lydstyrke - teleslynge og nummervisning
Forsterkertelefon Flashtel Comfort 3
233461
nummervisning
Visning av tapte anrop
Stor skjerm med høy kontrast/store siffer
Tilpasses høyre- og venstrehendte
Justerbar forsterkning opp til 30 dB
Presbyacusis AS
Signal fra blits og/eller lyd

233239

Har uttak for hodesett og halsslynge
Post 20 - Telefonforsterker
Telefonforsterker UA-50 universal
Kobles til eksisterende fasttelefon,
mellom håndsett/headsett og telefon
Opptil 45dB forsterkning, har også
tonekontroll
Enkel i bruk

Aurismed AS

Post 23 - Varsling dagligliv, Flexiblink mottakere
253474

253466

253480

253481

253475

Mottaker Iris Touch FlexiBlink Life IRIS-L
Varsler med lysblink, symboler og lyd
Display som viser store symboler
Kan vise hvor alarmen utløses med tekst
og tale. Styrken på lyden og lyset kan
reguleres, samt kontraster
Vekkerklokkefunksjon
Gir tydelig beskjed om batteribytte
Mottaker Aurora Flexiblink Life AURORAL
Varsler m. lys, symboler, lyd og tale
Blinker i forskjellig takt for dør, tlf,etc.
Symboler i front for dør, tlf., brann etc.
Styrken på lyden kan reguleres
Talemelding kan kobles ut
Kan gi beskjed hvor i huset det brenner
Putevibrator FlexiBlink Life PUTEV-L
Vibrator som er egnet til plassering under
pute eller overmadrass
Kan gi trådløs varsling fra IRIS Touch og
vekkerklokkefunksjon
Mulighet for tilkobling til VKD og VK2
Sengevibrator FlexiBlink Life SENGEV-L
Kraftig sengevibrator med nødstrømsbatteri
Mulighet for tilkobling til VKD og VK2
Kan gi trådløs varsling fra IRIS Touch og
vekkerklokkefunksjon
Mottaker Junior Lommevibrator FlexiBlink
Life JUNIOR-L
Varsler m. vibrasjon, lyd og lys
Har 6 symboler m. lys på forsiden
Alarmer varsles ekstra kraftig
Lyden kan slås av
Bæres i belte eller i snor rundt halsen
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HMS nr.
253465

Beskrivelse
Post 1 - Lytting IR

Leverandør

Sender FlexiBlink Life Appsender APPS-L
Enheten tar imot alle FlexiBlink alarmer og
varslinger, og videresender til mobiltelefoner
med FlexiApp installert
Vestfold Audio AS
Enheten krever tilkobling til internettruter med kabel

253529

253476

Post 23 - Varsling dagligliv, Flexiblink sendere
Røykvarsler BRVO-L optisk
Reagerer på store sotpartikler som
dannes ved ulmebrann. Langsomt
utviklende brann varsles tidlig.
Kan plasseres nær bad og kjøkken
Vestfold Audio AS
Kan gi beskjed i lampetter i hvilket
rom den er plassert
Sender FlexiBlink Life audiodetektor LYD9-L
Audiodetektor for utvalgte varslingsårsaker der det ikke finnes andre
dedikerte sendere
Vestfold Audio AS
En liten mikrofon plukker opp lydsignal
Følsomhet kan justeres

253484

253469

Sender FlexiBlink Life universalsender
UNI10-L
Universalsender med galvanisk tilgang
med mange valgbare varslinger
Inngang for både spenningssignal og
potensialfri kontakt

Vestfold Audio AS

Sender FlexiBlink Life brannsender audio
BRANN9-L
Audiodetektor uten galvanisk tilgang som
brukes for å varsle alarm i brannklokker,
sirener og røykvarslere
Vestfold Audio AS
En liten mikrofon plukker opp lydsignal
Følsomhet kan justeres

253468

Sender FlexiBlink Life brannsender
galvanisk BRANN10-L
Audiodetektor med galvaniske innganger
for alle typer brannvarslere
Kan kobles direkte til brannsentral og til
brannklokker med polvending, eller den
kan detektere alarmer akustisk.
Skiller mellom røykvarsler i boligen og
alarm i sentralt anlegg
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Beskrivelse

HMS nr.
253471

En liten mikrofon plukker opp lydsignal
Følsomhet kan justeres

253470

253483

Leverandør

Post
- Lytting IR
Sender FlexiBlink
Life1dørklokkesender
DØR9-L
Audiodetektor uten galvanisk tilgang som
brukes for å varsle ringelyd fra dørklokke
Vestfold Audio AS

Sender FlexiBlink Life dør- og porttelefon
DPS10-L
Audiodetektor med galvaniske innganger
for alle typer dørtelefoner og porttelefoner
Skiller mellom varsling på inngangsdør
og porttelefon, og kan tilknyttes begge
samtidig
Sender FlexiBlink Life telefonsender TLS10L
Sender for analoge telefonlinjer og
analoge telefonmodem på bredbåndsruter

Vestfold Audio AS

Vestfold Audio AS

253477

Sender FlexiBlink Life mobiltelefonsender
MOBIL10-L
Kobles til mobiltelefonens lydutgang
Varsler når mobilen ringer eller melding
mottas

253467

Vestfold Audio AS

Sender FlexiBlink Life barnevakt BARN10-L
Barnevaktsender med justerbar tidsforsinkelse og følsomhet
Kan kobles til ekstern trykknapp,
tråkkematte-bryter eller PIR-sensor

Vestfold Audio AS

20376
Brukes sammen med sengevibrator eller
putevibrator
Lydløs

256207

Vestfold Audio AS

Vekkerur FlexiBlink Life digital mod3 VKD3
Brukes sammen med sengevibrator
eller putevibrator
Vestfold Audio AS
Har innebygget lydvarsling, som kobles ut
når klokken er tilkoblet sengevibrator
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Beskrivelse

HMS nr.
253479

Leverandør

Post
1 -bevegelse
Lytting IRm/
Detektor FlexiBlink
Life
sender PIRMINI-SL
Passiv IR sensor og sender
Varsler når personer beveger seg i
sensorfeltet
Vestfold Audio AS
Dekker et rom

253478

Detektor FlexiBlink Life linjedetektor smalt
felt m/sender PIRGARDIN-SL
Passiv IR sensor og sender
Varsler når personer beveger seg i
sensorfeltet
Vestfold Audio AS
Dekker døråpninger og andre små
områder

253472

253482

253473

Sender Ella FlexiBlink Life smykkesender
trykknapp vanntett ELLA-L
Smykkesender med halssnor eller
armbånd
Kan programmeres til enhver varsling
som er innebygget i Flexiblink mottakerne

Vestfold Audio AS

Varselur FlexiBlink Life digital timer
m/sender TIMER-L
Elektronisk timer med innebygget sender
Still inn ønsket tid
Varsler til Flexiblink mottakere når innstilt
tid har utløpt

Vestfold Audio AS

Sender FlexiBlinkLife ringeknapp bryter
inne/ute FLEXI-L
Kan brukes som utvendig dørklokke
har også andre valgbare varslinger
Kan monteres ute og inne
Vestfold Audio AS

233616

Post 24 - Varslingsenhet for vekking
Vekkeur Sonic Shaker SBP100
Reisevekkerklokke som kan brukes under
puten
Varsler med lyd og vibrasjon
Tonax AS
Utskiftbare AAA batteri

236455

Tilbehør
Halsslynge til Samtaleforsterkere BE9159
Vestfold Audio AS

195485

DA konverter m/ optisk kabel
Vestfold Audio AS
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