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numera är synhjälpmedel inte så utrymmeskrävande och smälter fint in både i hemmiljön och på arbetsplatsen. 
magniLink ZIP är en läskamera som är utvecklad av LVI Low Vision Int. 

Synhjälpmedel
i ständig utveckling 

Företaget LVI Low Vision International AB har under 
trettio år utvecklat tekniska synhjälpmedel.

n – Våra produkter bygger i första hand på olika 
kameralösningar som gör det lättare för synsvaga 
att kunna läsa, se på TV och sköta sitt arbete. De 
senaste årens utveckling av framför allt dator-, 
mobil- och digital teknik har bidragit till ännu 
smidigare lösningar, berättar Magnus Svensson, 
nordisk marknadschef för LVI. 

– Den som använder våra produkter är i regel 
angelägen om att funktion och design följs åt. 
Man vill inte att det ska ”lysa” hjälpmedel kring 
exempelvis läsmaskiner varken på arbetsplatsen 
eller i hemmiljön. Tack vare platta skärmar, 
datorer och små mobila enheter är det också 
mycket enklare att uppfylla dessa önskemål, 
tillägger han. Eftersom den största användar
gruppen av naturliga skäl är äldre personer, är 
det minst lika viktigt att utrustning av det här 
slaget är enkel att använda. Vår policy är att man 
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emma toth från produktion och henrik Blomdahl 
från utveckling monterar läskameror 

inte ska behöva vara intresserad av teknik för att 
kunna utnyttja sin läsutrustning. 

Stationär eller bärbar 
– Grundtekniken med en kamera kopplad till en 
TV är fortfarande densamma som när vi startade 
för trettio år sedan. Då var de flesta hjälpmedel av 
det här slaget stationära och ganska utrymmes
krävande. Idag finns enheter efter varje behov. 
En stor bildskärm med god kontrast tillsammans 
med en snabb kamera med bra skärpedjup är 
fortfarande viktigt för den som är synsvag. Med 
platt skärm tar även sådan utrustning mindre 
plats, men är stationär och fungerar bäst på skola, 
arbetsplats eller hemma. 

Väljer man en portabel variant, kan man ändå 
få upp till 17-tumsskärm. Sådan utrustning är 
populär hos dem som har dubbelt boende, även 
om den väger betydligt mer än en persondator. 

Att tekniken blir mindre och smidigare har 
påverkat produktutvecklingen även när det 
gäller hjälpmedel för synsvaga. Det finns till 
exempel ett läshjälpmedel med en fyratums
skärm – ett slags elektroniskt förstoringsglas. 
Den fungerar utmärkt när man behöver läsa sin 
kalender, för att se på något i affären eller se på 
andra mindre texter då man inte har tillgång till 
sin vanliga läsutrustning. Det finns även smidig 
utrustning med handenhet som kopplas direkt 
via usb i datorn för direkt läsning eller för att 
scanna in mycket text med snabb OCR-teknik. 
Med inscanning kan man också välja att få texten 
uppläst för sig. 

text Maria arnholdt-olSSon 

…Syncentralen ombesörjer din utrustning i 
hemmet eller skolan efter bedömning. 
…ungefär hälften av alla förstorande lässystem 
används av personer som är över 80 år. Därför 
är det viktigt med användarvänliga produkter. 

… efterfrågan på utrustning för yrkesverk
samma står för en ökande del av LVI:s totala 
verksamhet. Framöver kommer flera produkter 
med nya och spännande möjligheter för denna 
målgrupp. 

Vet du att… 


