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UNIQUE PIGGEKJELKE er utviklet av Enabling Technologies i 

samarbeid med Sitski Norway AS og EL-MED AS 
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Introduksjon 

Gratulerer som eier av Unique piggekjelke for snø og is. Piggekjelken er utviklet av 

biskiprodusenten i USA; Enabling Technologies i samarbeid med Sitski Norway og EL-MED.  

Utøvere som bruker biskien «Bi Unique» i alpinbakken, kan gjøre om hjelpemiddelet til 

piggekjelke ved å enkelt bytte understell. 

Unique dekkre alle brukerstørrelser; fra små barn til voksen. Unique kan pigges med staver, 

men majoriteten av brukerne vil være mennesker som, i stor grad, er avhengig av hjelp, og 

trenger mye støtte ift sittestilling og fremdrift. De fleste vil ha nytte av pulkdrag. Kjelken glir 

lett i skisporene, og fungerer også bra utenfor løypene. Unique er stabil i ulikt terreng; enten 

ledsager bruker ski eller går på truger. Unique kan også trekkes av hund. Da kan ledsager 

henge etter i stropper eller stå på et sparkebrett med brems. 

 

FIGUR: Understell Unique med ski 
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Brukere og tilpasninger 

De fleste aktuelle brukere av Unique piggekjelke vil ha hjelpebehov og trenger en god, stabil 

sittestilling med god støtte. Typiske brukergrupper vil være CP, muskeldystrofier og 

multifunksjonshemminger. For mer aktive selvstendige brukere med god styrke og 

koordinasjon, vil vi anbefale SSN Flexikjelke. 

Unique gir en kompakt sittestilling med veldig god støtte. Sitteskallet er fleksibelt med 

komfortabelt isolerende materiale. Setet har svært varierte og gode stroppemuligheter, og 

det er lett og tilpasse ulike brukere. Standard stroppesett gir muligheter for fotstropp, 

knestropp, lårstropp, hoftestropp, bryststropp, samt skulderstropper. 

Utstyr 

For utøvere som har liten hodekontroll, kan det monteres ulike typer hodestøtter; alt fra 

enkel støtte som hindrer hodet i å falle bakover til hodestøtter som fikserer hodet mer. 

Oftest vil man trenge pulkdrag og støtteski for å utnytte utstyret fullt ut. Pulkdraget leveres 

med fester og seler for ledsager. Støtteskiene monteres bak på kjelken, og kan reguleres i 

bredde og høyde. 

Uniquen kan også leveres med håndtak for utøver, samt varmeposer i alle størrelser 
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Spesifikasjoner: 

Produkt Brukerstørrelse Vekt Rammelengde 

Unique mini Under 100 7 70 

Unique liten 100-135 9 85 

Unique medium 135-155 13 95 

Unique stor 155-180 15 105 

Unique ekstra stor 180-190 17 115 

Aktuelt tilleggsutstyr: 

Varmeposer Pulkdrag og fester Håndtak Støtteski 

Sparkebrett Trekksett hund Hodestøtte enkel Hodestøtte fiksert 

Stavlengder Skilengder Biski understell  

 

Vedlikehold og vask 

Unique er svært robust og holdbar. Det er viktig at bolter som fester beina på understellet er 

skikkelig tilskrudd. Vær nøye med at skiene er helt parallelle, og at de passer fint i skisporet. 

Dersom du går utenfor sporet, må det være kompakt snø eller skare. Uniquen vil ikke egne 

seg i løs snø. Smale ski har ikke bæreevne nok. Unique er ikke en pulk. 

Det er viktig å tørke av kjelken etter bruk. Bruk klut; er det flekker kan du benytte mildt 

såpevann. Vær nøye med prepp av ski, God gldi øker skigleden; det blir lettere å trekke for 

ledsager. 

Garanti: 

Uniquen har garanti i to år for materialtretthet eller feil fra produsentens side. Hvis uvettig 

bruk, dekkes dette ikke av garantien. 

 

Lister over tilbehør, reservedeler og HMS nummer legges ut på www.sitski.no 

Sitski Norway AS, Imerslundveien 45, 2323 Ingeberg 

Tlf 97111880, mail:olemorten@sitski.no, www.sitski.no 

Orgnummer: 997557409, bankkonto: 18220905787 

http://www.sitski.no/

