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

Bevilliget af: ____________________________________________________________________
Tlf. til beviliger: __________________________________________________________________
Faktureringsoplysninger: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Køreposen er udformet til kørestolsbrugere og hjælper med at holde varmen. Nedenfor kan du
vælge den type kørepose, du ønsker. Ved køreposer til voksne skal du også krydse af, om den
skal være med eller uden Thinsulate, som er et materiale, der fylder meget lidt men har høj
isoleringsevne.

Voksen (sæt 2 krydser):

Barn (sæt 1 kryds):

Kørepose Facon II ______

Kørepose Facon II med Thinsulate ______

Kørepose med gribebånd ______

Kørepose med gribebånd og Thinsulate ______

Med Thinsulate ______

Kørepose med sædebagstykke og Thinsulate ______

Uden Thinsulate ______

Vejledning
På tegningen på næste side kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at køreposen
kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages.
Målene tages udenpå tøjet.
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Kørestolens bredde: ______
Hvis kørestolen har forskellige bredder, skal disse bredder måles ved:
1. ______ Køreposens øverste kant på rygstykket
2. ______ Ved taljen
3. ______ Hvor ryg og sæde mødes
4. ______ Ved knæerne
5. ______ Ved fodpladen

Omfang:
A) ______ Vidde over taljen:
Tages fra armlænet ved ryggen i venstre side – over maven – til armlænet ved ryggen i
højre side.
B) ______ Vidde over knæerne:
Tages nede ved sædet fra venstre side – over knæerne – til højre side.
C) ______ Afstand mellem knæskallerne.

Længde, ryg
D) ______ Kørestolens sædedybde
E) ______ Længde fra knæhase til fod
F) ______ Længde fra sæde til talje
G) Længde fra sæde til køreposens øverste kant på rygstykket
Længde, foran
H) ______ længde midt foran fra talje til knæer
I) ______ Længde foran fra talje til tåspids

Bundpladen
J) ______ Bundpladens bredde
K) ______ Bundpladens længde
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Tilpasninger
L) ______ Farve
M) ______ Abduktionsklods
N) ______ 2-punkts sele
O) ______ Hælbespænding
P) ______ Anden tilpasning
________________________________________________________________________
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