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Enkel mobil
En enkel mobiltelefon finns nu på
marknaden – Owasys 112C.
Telefonen fungerar som en helt vanlig
”hemma-telefon” utan krångliga menyer
eller svårläst display. En enkel GSM-telefon att ringa med!
Tre snabbvalstangenter och en nödknapp
för omedelbar uppringning går att programmera. I övrigt så är likheten slående
mellan denna mobil och en vanlig telefon
för det fasta nätet. Du får t.o.m. den
traditionella tonsignalen i luren innan du

www.sos.se/smkh
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Har du fått en ovanlig diagnos och är
nyfiken på att veta mer?
För dig finns nu en kunskapsdatabas
om små och mindre kända handikappgrupper som är under uppbyggnad inom
Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.
Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar/skador
som leder till omfattande funktionshinder
och som finns hos högst 100 personer

slår numret. Mycket tydliga och ordentligt åtskilda knappar gör det enkelt att slå
önskat nummer och att svara på inkommande samtal. Inbyggd högtalartelefon
med bra ljudkvalitet och alarmfunktion
är de extra funktioner som telefonen är
utrustad med.
Batteriet håller för taltid upp till
8 timmar, stand by-tid mer än 300
timmar. Uppladdning tar ca 3 timmar
från tomt batteri till fullt batteri.
Pris: 3500 kr inkl. moms
per miljon invånare. Syftet med databasen
är att ge aktuell information om små och
mindre kända handikappgrupper och
om det stöd och den service som dessa
grupper behöver.
För närvarande finns 186 små och
mindre kända handikappgrupper beskrivna.Ytterligare drygt 50 diagnoser är
under bearbetning.
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Beställ väggkalender för 2005
– stöd reumatologisk forskning

12 verk mot värk
Tolv kända svenska konstnärer har gett sitt bidrag till
reumatologisk forskning genom att medverka
i kalendern på temat ”12 verk mot värk”.

Fotfil och fotplatta
Här är en fotfil och fotplatta som underlättar fotvård för äldre
personer som har svårt att böja sig samt för personer som av
annan orsak har nedsatt rörelseförmåga.
Fotfilen och fotplattan är även intressant för yngre personer som
har problem med förhårdnader och som snabbt och enkelt vill
avlägsna dessa.
Uppfinnaren har åkt runt på marknader och sålt fotfilen och
fotplattan i 15 000 respektive 12 000 exemplar.
Produkterna tillverkas av Ideas of Sweden.
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För varje månad finns ett inbetalningskort till
Reumatikerfonden pg 90 03 19-5.

Apotek på internet
Nu kan du beställa receptfria varor från apoteket på
internet. De levereras gratis
för uthämtning på närmaste
apotek.Vill du ha paketet på
posten kostar det 35 kronor
och vill du att en budbil
kommer hem med dina varor kostar det 125 kronor.

Kalendern kostar nu endast 30 kronor!
En bra gåva till den som har allt.
Ge bort den till vänner, anställda och släktingar.
Du kan köpa den via din lokala Reumatikerförening
Beställ från hemsidan: www.reumatikerforbundet.org
E-mail: suzanna.jansson@reumatikerforbundet.org
Ring: Suzanna på Reumatikerförbundet 08-692 58 14

Reumatikerfonden
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