Productoverzicht
Hulpmiddelen voor mensen
met een visuele beperking

AA A
vergroting

spraak

braille

Welkom bij Optelec

Lees weer
zelfstandig
met de
hulpmiddelen
van Optelec

In dit boekje vindt u een greep uit ons assortiment. Optelec biedt
oplossingen om uw leven te veraangenamen en uw zelfstandigheid
te behouden. Van leeshulpmiddelen tot een sprekende telefoon. Er
is meer mogelijk dan u zou denken.
Wilt u uw wensen bespreken of heeft u vragen? Neem dan
contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons bellen op
telefoonnummer 088 - 678 35 55.
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Wat is slechtziendheid?

Lezen

Slechtziendheid betekent dat het zicht niet volledig hersteld of
gecorrigeerd kan worden door middel van een bril, contactlenzen,
medicijnen of na het uitvoeren van een operatie. Ondanks alle

Vergrootglazen

A

mogelijke behandelingen, zal het zicht wazig of vervormd blijven.

Hulpmiddelen
Hoewel het zicht dat verloren is in veel gevallen niet hersteld kan
worden, kan de restvisus met hulpmiddelen wel maximaal benut
worden. Optelec biedt u een compleet assortiment hulpmiddelen.
Samen bekijken we wat het beste past bij uw wensen en
specifieke situatie.

Vergoedingen door zorgverzekeraars
Veel hulpmiddelen die Optelec levert kunnen vergoed worden
door uw zorgverzekeraar. Met behulp van een medische
verklaring kunt u bij Optelec hulpmiddelen aanvragen die
vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u graag
PowerMag+

welke stappen u moet ondernemen, neem daarvoor contact op
met onze afdeling Zorgverzekeraar.

Werken met een visuele beperking

Eenvoudige loep voor dagelijks gebruik
Een vergrootglas is een hulpmiddel voor slechtziende mensen voor

Mensen met een visuele beperking hebben vaak extra

het lezen van teksten of het bekijken van foto’s. Wanneer u

ondersteuning nodig; niet alleen in hun dagelijks leven maar

behoefte heeft aan vergroting, kan een vergrootglas helpen om

ook op het werk. Optelec heeft ruime kennis en ervaring met het

beter te kunnen lezen.

aanpassen van werkplekken voor blinden en slechtzienden. Onze

Optelec biedt een breed assortiment vergrootglazen. Onze

specialisten helpen u om efficiënter te werken. Zij kunnen uw

PowerMag+ vergrootglazen hebben kunststof lenzen van hoge

werksituatie onderzoeken om een passend advies te geven.

kwaliteit, zijn krasbestendig, hebben ingebouwde LED
verlichting en geven altijd scherp beeld.
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Lezen

Lezen

Elektronische handloepen

Draagbare beeldschermloepen

Compact serie
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RUBY serie

Traveller HD

A

ClearView GO

Altijd de juiste vergroting bij de hand

Lees ook op werk en vakantie comfortabel

Een elektronische handloep is klein, licht en compact zodat u

Draagbare beeldschermloepen hebben een groot scherm, maar zijn

deze overal mee naar toe kunt nemen. U kunt de vergroting naar

kleiner en compacter dan de traditionele beeldschermloepen. Ze

wens zelf instellen, zodat u voor elke tekst de juiste vergroting

zijn veel lichter en kunnen makkelijk in- en uitgeklapt worden.

gebruikt. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment tekst en

Hierdoor kunt u de beeldschermloep met u meenemen,

informatie lezen of een afbeelding bekijken. Deze loepen zijn ideaal

bijvoorbeeld naar het werk of op vakantie.

voor het lezen van kortere stukken tekst zoals folders, prijskaartjes

De Traveller HD is een draagbare beeldschermloep in laptop

en menukaarten.

formaat, welke u alleen maar hoeft open te klappen. Door het

Er zijn ook grotere elektronische handloepen beschikbaar, welke

scherm van links naar rechts te verschuiven en het apparaat over

meer geschikt zijn voor het lezen van grotere stukken tekst, zoals

het document te rollen, kunt u gemakkelijk teksten lezen.

brieven, tijdschriften en recepten. Zelfs het voorlezen van teksten is

De ClearView GO is net wat groter dan de Traveller HD en moet in

mogelijk!

en uit elkaar gevouwen worden. Deze is eenvoudig mee te nemen
en gemakkelijk te gebruiken.
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Lezen

Lezen

Beeldschermloepen

Voorleesapparaten

Compact 10 HD Speech
ClearView C

Vergroten en schrijven op een vaste locatie

ClearReader+

Laat gedrukte teksten voorlezen
Vindt u het te vermoeiend of te moeilijk om zelf te lezen?
Dan is een voorleesapparaat de ideale oplossing.

Een beeldschermloep is een apparaat, dat meestal op een vaste

De ClearReader+ is een voorleesapparaat en leest, heel eenvoudig

plek in de woonkamer wordt neergezet. Met een beeldschermloep

en snel, gedrukte tekst voor. Leg het document dat u wilt lezen

kunt u de krant lezen, een hobby uitoefenen of een brief

onder het apparaat en met één druk op de knop wordt een

schrijven. U kunt ‘m zelfs teksten laten voorlezen!

boek of uw favoriete tijdschrift voorgelezen met een heldere en

De beeldschermloepen van Optelec zijn verkrijgbaar in

duidelijke stem.

verschillende uitvoeringen. De grootte van de monitor en de
(spraak)functionaliteiten kunnen op uw wensen worden afgestemd.

De Compact 10 HD Speech kan gebruikt worden als
voorleesapparaat én als beeldschermloep. Ideaal als u niet alleen
voorgelezen wilt worden, maar ook zelf wilt lezen.
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Computergebruik

Computergebruik

Aanpassingssoftware

Toetsenborden en brailleleesregels

Software

Focus 5-40

Zelfstandig computeren en e-mailen

Duidelijke letters op grootletter toetsenborden

Wanneer u moeite heeft om het beeldscherm van uw

Als u de letters op uw toetsenbord moeilijk kan lezen, kan een

computer te lezen, kunt u aanpassingssoftware gebruiken.

grootletter toetsenbord een uitkomst zijn. Ook zijn er speciale

Aanpassingssoftware biedt uitkomst voor slechtziende en blinde

toetsenborden met extra knoppen voor gebruik in combinatie met

computergebruikers. Door middel van vergroting, spraak, en/of

aanpassingssoftware.

braille maakt de aanpassingssoftware de visuele informatie van de
computer voor iedereen toegankelijk.
Optelec biedt onder andere de volgende programma’s aan:
JAWS, ZoomText, Fusion & Supernova.

Computeren met een brailleleesregel
Een brailleleesregel is een apparaat dat ontwikkeld is voor mensen
die niet of zeer weinig kunnen zien. Een brailleleesregel zet de tekst
van uw computerscherm of telefoonscherm om naar brailletekens
die u van de brailleleesregel kunt aflezen.
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Gesproken boeken

Victor Reader Stream

Webbox3

Go-box

Vo-box

Luister naar boeken met een daisyspeler

TV ondertiteling laten voorlezen en vergroten

Een daisyspeler is een apparaat waarmee u daisyboeken kunt

De ondertiteling van de TV is niet altijd even gemakkelijk te zien.

lezen. Omdat zelf lezen voor veel mensen met een visuele

Gelukkig zijn er ook apparaten die u hierbij kunnen helpen. Zo

beperking vermoeiend is, is het luisteren van boeken een mooi

hoeft u niet naar de tekst op het scherm te turen, maar kunt u in

alternatief. Hiermee hoeft de tekst niet meer zelf gelezen te

alle rust TV kijken.

worden, maar wordt het boek voorgelezen.
Er zijn drie verschillende modellen daisyspelers: het tafelmodel,
het draagbare model en de internet daisyspeler. Vaak kan een
daisyspeler vergoed worden door de zorgverzekeraar. Neem
contact op met onze afdeling Zorgverzekeraar om de
mogelijkheden te bespreken.
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TV ondertiteling

Optelec levert twee oplossingen voor gesproken ondertiteling, de
Go-box en de Vo-box. De Go-box leest de ondertiteling voor, de
Vo-box vergroot de ondertiteling zodat deze beter te lezen is. Beide
oplossingen worden aangesloten tussen de digitale zender ontvanger
en de televisie.
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Verlichting & loeplampen

Daylight lampen

Loeplamp

Draagbare producten

OrCam MyEye 2

OrCam MyReader 2

Een loeplamp maakt lezen weer makkelijk

Wijs aan wat u wilt lezen

Een loeplamp is, zoals de naam al suggereert, een loep

De OrCam is een camera, die eenmaal gemonteerd op een bril,

en een lamp ineen. Door de combinatie van vergroting en

eenvoudig in gebruik is en zeer gebruiksvriendelijk. De OrCam

heldere verlichting, is een loeplamp uitstekend geschikt voor

reageert op eenvoudige gebaren. U hoeft alleen maar te wijzen!

slechtzienden die graag willen lezen, foto’s bekijken, handwerken
of puzzelen.

De OrCam MyReader 2 kan de krant, een boek, sms-berichten,
e-mails en nog veel meer voorlezen.
De OrCam MyEye 2 kan daarnaast ook mensen herkennen en
producten identificeren.

13

14

Optelec Nederland B.V.
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
088 - 678 35 55
info@optelec.nl
www.optelec.nl
www.facebook.com/OptelecNederland
www.youtube.com/OptelecTube
www.twitter.com/OptelecNL
Versie 7.3
Januari 2021

