
 
 

Nytt sortiment av samtalsapparater  
Från och med 1 maj 2021 träder ett nytt avtal gällande samtalsapparater i kraft. Det innebär 
att några hjälpmedel kommer att utgå och några kommer att tillkomma till det ordinarie 
sortimentet. 

 

Nya hjälpmedel i ordinarie sortiment: 

• SC Tablet 10.2 (iPad med appen Snap Core First), art nr 113509, 
www.tobiidynavox.com/sv   

• Indi 7 med Snap Core First, art nr 113366, www.tobiidynavox.com/sv   
• Tobii Dynavox I-110 (med Snap Core First och Communicator 5), art nr 113410, 

www.tobiidynavox.com/sv   

 

• Elektronisk PODD mini, art nr 462351, www.abilia.com/se   
 

• Grid Pad Go 8” Gen2 (med Grid 3), art nr 1828700, www.picomed.se 
• Grid Pad Go 10” Gen2 (med Grid 3), art nr 1828701, www.picomed.se  

 

• Talk Pad 8 (iPad med appen Grid för iPad), art nr 1828699, www.picomed.se  
• Talk Pad 10 (iPad med appen Grid för iPad), art nr 1828696, www.picomed.se 

 

• WidgitPlattan 8 XL (widgitplatta inkl barn- och vuxenröster), art nr 202080, 
www.funktionsverket.se  

• WidgitPlattan 10XL (widgitplatta inkl barn- och vuxenröster), art nr 202104, 
www.funktionsverket.se  

 

• TalKomm 8” (android surfplatta med appen Speech Assistant AAC), art nr 1940-08, 
www.brstrom.se  

• TalKomm 10,4” (android surfplatta med appen Speech Assistant AAC), art nr 1940-10, 
www.brstrom.se  

 

• Grid Pad Pro 12” (med Grid 3), art nr 1828497, www.picomed.se 
• Grid Pad Eye 12 Eyetech, ögonstyrningsdator, art nr 1828499, www.picomed.se 
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Hjälpmedel som utgår ur ordinarie sortiment: 

• Tobii Dynavox I-13 ögonstyrningsdator 
• Tobii Dynavox I-16 ögonstyrningsdator 
• Predictableplattan 8” 
• Predictableplattan 10” 
• Grid Pad Pro 13” 
• Widgitplattan 10 Otterbox (ersätts av Widgitplattan 10 XL) 
• Widgitplattan 8 Otterbox (ersätts av Widgitplattan 8 XL) 
• Quick Talker 12 
• Quick Talker 23 
• Quick Talker 7 

 

 

Följande produkter har fått nytt artikelnummer: 

• LITTLEmack har fått nytt artikelnummer och ny leverantör: art nr 8030-10, 
www.rehabcenter.se   

• BIGmack har fått nytt artikelnummer och ny leverantör: art.nr 8031-10,  
www.rehabcenter.se  

• LITTLEmack Step-by-Step har fått nytt artikelnummer: art nr 130044, 
www.funktionsverket.se  
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