Målskema til Knæpose
Leveringsoplysninger
Navn på bruger: _________________________________________________________________
Brugers fødselsdato:______________________________________________________________
Kontaktperson: __________________________________________________________________
Tlf. til bruger / kontaktperson: ______________________________________________________
Leveringsadresse: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bevilliget af: ____________________________________________________________________
Tlf. til beviliger: __________________________________________________________________
Faktureringsoplysninger: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EAN-nr: _______________________________________________________________________

Vejledning
Nedenfor skal du vælge, om knæposen skal være med eller uden Thinsulate, som er et materiale,
der fylder meget lidt men har høj isoleringsevne. Du skal også krydse af, hvilken type kørestol
knæposen skal bruges til.
Voksen (1 kryds):

Barn (1 kryds):

Knæpose m. Thinsulate ______

Knæpose m. Thinsulate ______

Knæpose u. Thinsulate ______

Knæpose u. Thinsulate ______

Kørestolens sæde (1 kryds)
Formstøbt ______
Ikke formstøbt ______

Herunder kan du oplyse om de tilpasninger, du ønsker til knæposen:
Hul til hælbespænding ______

hul til abduktionsklods ______

Andre tilpasninger _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Måltagning
På side 3 kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at knæposen kommer til at passe så
godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages. Målene tages siddende udenpå det tøj eller
evt. overtøj, som knæposen skal bruges med.
Kørestolens mål
1.

______ Sædets yderste bredde (under lår / knæ)

Brugerens mål
2.

Jeg bruger normalt størrelse (f.eks S/M/L) ______

A) Taljevidde (tag kun ét mål)
Angiv venligst om du tager dette mål uden overtøj som f.eks. en jakke eller om du tager det
uden over en almindelig trøje: ___________________________________________________

A1) ______ (Alle kørestole) Skal knæposens sidestykke nå ind til ryglænet, tages målet fra
armlænet ved ryggen i venstre side – over maven – til samme punkt i højre side.
A2) ______ (Kun skalstol) Skal knæposens sidestykke stoppe, hvor krop og skal mødes, tages
målet fra dette punkt – over maven – til samme punkt i højre side.

A3) ______ (Alle kørestole) Skal knæposen kunne lukkes bag om stolen, tages målet hele vejen
rundt om stol og person. Hvis der er åbning i stoleryggen, hvor det kan trække ind, er det
vigtigt, at du oplyser om det.
B) ______ Vidde over knæerne
Tages ved sædet fra venstre side – ud over knæerne – til sædet i højre side.
C) ______ Afstand mellem knæskallerne
Tages fra midten af venstre knæskal til midten af højre knæskal med den afstand mellem
benene, du ønsker at der skal være, når knæposen bruges.
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D) ______ Lårlængde
Tages fra knæhaserne til nederste del af ryglænet.
D1) ______ længde fra knæhaserne til det punkt hvor skal møder lår / hofte
Tages kun hvis du har taget mål A2

E) ______ Læglængde
Tages fra knæhase til bundplade
F) ______ Sædehøjde
Tages fra sædet til taljen i siden
G) ______ Længde foran 1
Tages tæt ind mod kroppen midt foran fra talje til knæer, således at målet ”knækker” ved
hofterne

H) ______ Længde foran 2
Tages tæt ind mod kroppen fra talje til tåspids, således at målet ”knækker” ved hofte knæ og fod
I) ______ Ønsker jeg bundpladens bredde skal være

J) ______ ønsker jeg bundpladens dybde skal være
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