Productoverzicht
Hulpmiddelen voor mensen
met een visuele beperking

Welkom bij Optelec
In dit boekje vindt u een overzicht van een groot deel van
onze hulpmiddelen. Optelec biedt u oplossingen om uw leven
aangenamer te maken en uw zelfstandigheid te behouden. Van
leeshulpmiddelen tot een sprekende telefoon. Er kan meer dan u
voor mogelijk houdt. Voor elk probleem is er een oplossing.
Wilt u uw wensen bespreken of heeft u vragen? Neem dan contact
met ons op. U kunt ons bellen om een afspraak te maken op
telefoonnummer 050/35 75 55 of mailen via info@optelec.be.
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Wat is slechtziendheid of Low Vision?
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
mogelijke behandelingen, zal het zicht wazig of vervormd blijven.

Wat zijn de oorzaken van slechtziendheid?
Slechtziendheid

kan

ontstaan

door

diverse

ziekten

en

aandoeningen, of het gevolg zijn van verwondingen aan het oog.
Veel mensen met een verminderd gezichtsvermogen hebben
leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD), Staar, Glaucoom of
Diabetische Retinopathie. Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie
komt voor bij bijna 45 procent van alle gevallen van slechtziendheid.

Wat kan er preventief gebeuren?
Een regelmatig oogonderzoek bij een oogarts is zeker aan te
raden, omdat bij vroegtijdige ontdekking soms een meer efficiënte
behandeling mogelijk is. Bij risicopatiënten voor het ontwikkelen
van Macula Degeneratie wordt een kaart met een Amsler rooster
meegegeven. Hiermee kunt u regelmatig thuis een controle van
het zicht doen. Zo worden kleine vlekjes of vervormingen van het
centrale zicht opgespoord en kan bij de minste twijfel, de oogarts
geraadpleegd worden.
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Wat moet iemand doen als hij of zij slechtziend
is?
Als u moeilijkheden met uw zicht ondervindt, maak dan een afspraak
met uw oogarts voor een oogonderzoek. Als uw zicht niet verbeterd
kan worden door een normale bril, contactlenzen, medicijnen of een
operatie, informeer dan naar visuele revalidatie. Deze dienst kan
bestaan uit onder meer oogonderzoeken, een Low Vision onderzoek,
info over hulpmiddelen om de visuele beperking te compenseren en
training hoe je de dagelijkse activiteiten op een nieuwe manier kan
uitvoeren.

Het Low Vision advies
Indien u bij de oogarts in behandeling bent, dan kan deze u
doorverwijzen naar de Low Vision specialist. U kunt echter ook direct
bij Optelec terecht voor gratis en vrijblijvend advies.

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

Tussenkomst
Indien u nog geen 65 jaar bent, dan kunt u een dossier aanvragen bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Zo kunt
u een tussenkomst krijgen voor bepaalde hulpmiddelen. Ook voor op
school of op het werk zijn er tussenkomsten mogelijk. Raadpleeg onze
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website over de te volgen procedure of contacteer ons voor meer info.

Lezen
Vergrootglazen

Optelec PowerMag+ & PowerSlider
Wilt u eenvoudig een prijs bekijken of een kort krantenartikel
lezen? Met de Optelec PowerMag+ vergrootglazen heeft u altijd
een handige vergroting op zak.
-

Vergroting van 3 tot 15 maal

-

Krasbestendig

-

Ingebouwde LED verlichting voor helderheid en contrast

-

Incl. batterijen en opbergzakje dat ook dient als
schoonmaakdoekje
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Lezen
Compact HD serie

Compact 7 HD

Compact+ HD

Optelec Compact HD elektronische handloepe
Is het niet heerlijk om weer comfortabel een boek of de krant te
lezen? De menukaart in het restaurant en een kaartje van de
kleinkinderen? Met de Optelec Compact HD handloepe beleeft u
weer alle plezier aan lezen en wordt het leven een stuk aangenamer.
De Optelec Compact HD is een technologisch hoogwaardig toestel
dat zeer gemakkelijk te gebruiken is. Ze vergroot tekst tot elk
gewenst formaat in het contrast dat voor u het prettigst is.
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-

Traploze vergroting van 1,5 tot 24 maal

-

High Definition camera voor maximaal contrast & helderheid

-

Ergonomisch gekanteld scherm voor optimaal leescomfort

-

In diverse formaten verkrijgbaar

-

Ingebouwde oplaadbare accu

Lezen
Traveller HD

Optelec Traveller HD
Met de Optelec Traveller HD kan u overal comfortabel lezen.
Waar u ook bent: thuis, op kantoor, op school of op vakantie, de
Traveller HD is dé ideale lichtgewicht leesoplossing. Schuif het
scherm over de tekst en lees de tekst af op het ultrascherpe
13,3” HD-scherm. Door het grote scherm is het mogelijk om een
complete zin te zien. Hierdoor kan u nog vloeiender lezen en ook
de kleinere details van foto’s en teksten zien.
-

Eenvoudig mee te nemen en op te bergen
Schuif & lees: natuurlijke leeservaring en eenvoudige bediening
Traploze vergroting van 2,4 tot 30 maal
High Definition camera voor ultrascherp beeld
13,3” (34 cm) breedbeeldscherm
Ingebouwde oplaadbare accu
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Lezen & Hobby
MultiView & Sentry

MultiView HD

Sentry+ HD

MultiView HD
De Optelec MultiView HD is een ruimtebesparend vergrotingsapparaat met vergroting voor zowel dichtbij als veraf. De
MultiView HD biedt de mogelijkheid om te lezen, schrijven, foto’s
te bekijken, uw hobby uit te voeren, in de verte te kijken en uzelf
op te maken of te bekijken.

Sentry+ HD
De Optelec Sentry+ HD is een vrijstaande vergrotingscamera en
is een ideale beeldschermloep voor de slechtziende die ruimte
nodig heeft tussen de camera en het tafeloppervlak. Hierdoor
kunnen bijvoorbeeld hobby en werk perfect gecombineerd
worden. De Sentry+ is aan te sluiten op een externe monitor, die
ook op uw PC kan aangesloten worden. Het is mogelijk om te
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schakelen tussen het beeld van de computer en het camerabeeld.

Lezen
ClearView C beeldschermloep

ClearView C

ClearView C Speech

Optelec ClearView C beeldschermloep
Als u moeite heeft met lezen, schrijven of foto’s bekijken, dan is
de Optelec ClearView C beeldschermloep de ideale oplossing.
Eenvoud in gebruik staat centraal.Het nieuwe en unieke design in
de vorm van de letter C zorgt voor extra werkruimte. U kunt
hierdoor gemakkelijk uw krant lezen, een hobby uitoefenen of
een brief schrijven zonder in uw bewegingen te worden beperkt.
-

Traploze vergroting van 1,5 tot 75 maal

-

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen zoals:
- Optionele spraakmodule met touchscreen om de tekst te
laten voorlezen
- Speciale Twinview-monitor voor computergebruikers
- Ruimte besparende Flex-uitvoering (zie blz. 12)
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Gesproken boeken
Daisy speler

Victor Reader Stream

Plextalk PTN2

Daisy speler
Wilt u graag boeken, kranten en tijdschriften blijven lezen ? Dan
is de Daisy speler het ideale hulpmiddel voor mensen met een
visuele beperking, dyslexie of een motorische beperking.
Voor elke gebruiker is er altijd een geschikte oplossing.
-

Speelt ook audio- en MP3 bestanden

-

Ingebouwde luidspreker en hoofdtelefoon aansluiting

-

Gebruik de gratis gesproken boeken via Luisterpunt

-

Gesproken boeken, kranten en tijdschriften zijn op CD en
via internet verkrijgbaar
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Voorleestoestel
ClearReader+

ClearReader+

Optelec ClearReader+ voorleestoestel
Vindt u het te vermoeiend of te moeilijk om zelf te lezen?
Dan is de ClearReader+ de ideale oplossing.
De ClearReader+ is een toestel dat heel eenvoudig en extreem
snel gedrukte tekst kan voorlezen. Met één toets op de knop leest
de ClearReader+ uw favoriete boek of magazine. Dit intuïtieve
voorleestoestel leest elke gedrukte tekst luidop voor met een
heldere en duidelijke stem.
-

Keuze uit verschillende mannelijke en vrouwelijke
stemmen in 30 talen

-

Gemakkelijk mee te nemen dankzij de ingebouwde Li-ion
batterij
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Computergebruik & Braille

Software
Wanneer het voor u moeilijk of helemaal niet meer mogelijk is
om het computerscherm af te lezen, dan is speciaal ontwikkelde
computersoftware de uitkomst. De informatie op het computerscherm wordt door middel van vergroting, spraak, en / of braille
toegankelijk gemaakt.
Voor elke werksituatie hebben we een aangepaste oplossing
-

Vergroting van 1,2 tot 60 maal met behoud van vloeiende
letter- en beeldkwaliteit

-

Muis- en cursoraccentuering

-

Uitgebreide voorleesfuncties

-

Gratis demonstratieversie verkrijgbaar via Optelec

Braille
De Optelec Alva brailleleesregels werken met PC, laptop, tablet en
smartphone.
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Contacteer ons voor meer informatie of een demonstratie.

Werk & Studie

ClearView C Flex

ClearNote HD

ClearView C Flex
De ClearView C Flex ziet eruit zoals elk ander computerscherm.
Niemand ziet dat het een beeldschermloep is. Door het uniek
design kan u met de juiste vergroting gemakkelijk uw krant
lezen, een hobby uitoefenen of met uw PC werken zonder in uw
bewegingen te worden beperkt. De ClearView C Flex is de ideale
kantooroplossing voor thuis, op het werk of op school. U kan met
uw computer en met de ClearView C Flex op één scherm werken.

ClearNote HD
De Optelec ClearNote HD is een compacte, draagbare,
elektronische loep die kan worden aangesloten op een laptop.
Eenmaal aangesloten biedt de ClearNote HD een vergroot en
haarscherp hoogcontrast beeld van documenten, het schoolbord
of andere informatie. De ClearNote HD is daardoor bij uitstek
geschikt voor studenten. De grote werkruimte onder de camera
biedt alle ruimte om diverse activiteiten uit te oefenen.
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Verlichting, loeplampen &
dagelijkse hulpmiddelen
Verlichting & loeplampen
Licht is een cruciale factor bij het lezen van tekst en het goed
opnemen van informatie. De Optelec Daylight collectie biedt u
diverse (loep)lampen die u helpen uw leescomfort te verhogen.

Tafellamp

UltraSlim XR

LED lamp

Dagelijkse hulpmiddelen
Voor uw dagelijkse leven kunt u verschillende hulpmiddelen
gebruiken in het huishouden of vrijetijdsbesteding. Neem een
kijkje op www.optelec.be voor ons complete assortiment.

Horloge
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Weegschaal

Toetsenbord

Telefonie &
TV ondertiteling
Alto GSM met Vlaamse
spraak
De Alto is een eenvoudige GSM die
voorzien is van grote contrasterende
toetsen (wit op zwart) en Vlaamse
spraak. Het scherm is prettig af te
lezen dankzij de grotere karakters en
een goed contrast. Deze GSM spreekt
uit wat er in het beeldscherm getoond
wordt.
-

Vlaams sprekende telefoon

-

Goed contrast

-

Grote toetsen met extra grote cijfers en letters

-

Inclusief handige bureaulader

-

Beschikbaar in oranje of blauw

Alto GSM

TV ondertiteling: Webbox2
De Webbox2 is een multimedia speler
die via internet diverse diensten biedt,
zoals gesproken ondertiteling, gesproken
boeken, kranten en tijdschriften, en nog
veel meer! De gesproken ondertiteling
wordt door een Vlaamse vrouwenstem

Webbox2

voorgelezen.
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Optelec NV
Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Tel 050-35 75 55
Fax 050-35 75 64
www.optelec.be
info@optelec.be
www.facebook.com/OptelecBelgie
Optelec S.A.
Place Josse Goffin 13
1480 Clabecq-Tubize
Tel 02-355 80 89

Contactpunt Steenokkerzeel :
Verwaerde-De Wit
Esdoornlaan 21
1820 Steenokkerzeel
Tel 0497-29 95 42
steenokkerzeel@optelec.be

