
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

SITTERMO
KJØREPOSER

Lett materiale
God isoleringsevne
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Kjøreposer med og uten sete
Posene er laget i et meget lett materiale som skiller de ut fra andre kjøreposer. Likevel har de en meget høy 
isoleringseffekt, slik at du holder deg varm på kalde dager. I tillegg puster stoffet slik at de også kan brukes på 
varme dager med høy luftfuktighet. 

Posene tåler maskinvask og kan også tørkes i trommel. 
Kan leveres som standard og for skallsete (Easy).

Easy kjørepose
Standard kjørepose

Sittermo-posene
Sittermo-posene fra Hjelpemiddelspesialisten leveres 
i forskjellige materialer som er beregnet for bruk i 
alle årstider. Alle posene har god isoleringevne og 
yttertrekket er vannavstøtende. Alle kjøreposene 
kommer med ferdig hull for hoftebelte og slissespor 
for skrittsele, slik at posene kan brukes i vogner, 
rullestoler og andre aktivitetshjelpemidler. 

Kjøreposene har en reim med borrelås som gjør at du 
får festet posene til rullestolen eller vognen. I tillegg 
så har alle kjøreposene et antisklibelegg under setet 
som forhindrer at posen sklir. Posene har også 
snøring på toppen som sikrer at posen sitter godt 
rundt midjen. Både Easy og Standard kjørepose er 
forsterket i fotenden.

Sittermo-posene er ekstremt tynne og lette, da de 
bruker et lett isoleringsmateriale. De holder likevel 
varmen like godt som tykkere poser. 

Spesialtilpasning
Hjelpemiddelspesialisten har egen fagutdannet 
sømmerske som gjør at vi kan spesialtilpasse alle 
posene etter behov. 



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
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Sittermo standard kjørepose52184 210462
52185 210463 Sittermo standard kjørepose

BeskrivelseArtikkelnr. HMS nr. 

Sittermo standard kjørepose21161 161112
52186 167374 Sittermo standard kjørepose

Sittermo standard kjørepose52187 166544

XS
S

Størrelse

M
L
XL

Sittermo Easy kjørepose52179 210465
52180 161278 Sittermo Easy kjørepose

BeskrivelseArtikkelnr. HMS nr. 

Sittermo Easy kjørepose21095 160493
52181 164528 Sittermo Easy kjørepose

Sittermo Easy kjørepose52182 288802

XS
S

Størrelse

M
L
XL

Midjebredde 60-75 cm
Benlengde 40-60 cm

Størrelse XS

Måleskjema

60-75 cm
60-70 cm

S
75-90 cm
70-85 cm

M
90-110 cm
85-100 cm

L
110-130 cm
85-100 cm

XL

Artikkelliste poserArtikkelliste poser
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