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Krabat Pilot  

Bruksanvisning 
 

 

Säkerhet 
Lämna aldrig barnet i krypvagnen utan tillsyn av vuxen. En felaktigt använd produkt kan medföra 
risk för skada. 

Kontrollera alltid att lårremmen är korrekt justerad. 

Använd krypvagnen enligt rekommendationer från sjukgymnast. 

Krabat Pilot är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då det kan leda till att barnet eller 
krypvagnen  skadas. 

Vid ändring av produkten annat än justeringar enligt bruksanvisning och kombination med delar 
som inte är original skall CE-märkningen tas bort från produkten. 
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Allmän information    
Krabat Pilot är ett hjälpmedel för positionering i knäfyrfota, förstadiet till krypande förflyttning. 
Produkten har en patenterad dynamik som lyfter höften så att knäna lättare kommer in under 
kroppen. Hur barnet ska använda krypvagnen bör bedömas av barnets sjukgymnast. 

Den dynamiska lyfthjälpen i Krabat Pilot kan justeras efter barnets vikt och aktivitetsnivå. Höjden kan 
justeras steglöst och bålstödet kan justeras så att Krabat Pilot passar till barn i olika storlek mellan ca 
1 och 5 år. Den optimala justeringen av höjd, styrka på gaskolven och längden på bålstödet provas ut 
individuellt. Låt inte barnet börja använda krypvagnen utan att den justerats. 

Barn växer och ändrar rörelsemönster kontinuerligt. Regelbunden justering av hjälpmedlet kommer 
att behövas. Ta kontakt med barnets sjukgymnast om krypvagnen inte fungerar optimalt eller om du 
tror att det är nödvändigt med en justering. 

 

 

Krypvagnens delar 
1. Chassi 
2. Mekanik 
3. Polstrat bröst- och magstöd 
4. Gasfjäder 
5. Lår- och rumprem 

 

 
 



S i d a  | 3 
 

 

Användning        
Barnet placeras på mage i Krabat Pilot. Remmen som sitter i bröststödets bakkant spänns mellan 
benen, runt lår och rumpa och spänns fast i bröststödet. Remmen justeras efter barnets 
rörelsemönster genom att strama åt eller släppa efter. Kontrollera så att remmen inte är så stram att 
låren kläms mot bröststödet. Barnet ska kunna röra sig fritt. Ha uppsikt över barnets fingrar så det 
inte klämmer sig vid användning. 

Sjukgymnast kan ge vägledning i hur barnet kan få guidning av vuxen i Krabat Pilot. Ofta kan det vara 
fördelaktigt att stå bakom barnet och guida det till fyrfotaställning och krypning. Krabat Pilot ger 
möjligheter till träning i ställningar som många barn inte klarar att själv komma till. 

 
Individuella justeringar  
När barnet växer ändras behoven med tanke på storlek och vikt. Kontakta sjukgymnast när krypvagnen 
inte längre fungerar optimalt. Det är ett tecken på att det behövs justering. 
 

Höjdjustering av bröststöd     
Höjden justeras genom att M5 skruven lossas med medföljande insexnyckel som du finner på 
undersidan av chassit.  Ställ in bröststödet på önskad höjd och dra åt skruven ordentligt. Nedre 
spåren indikerar max höjd. 
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Längdjustering av bröststöd   
Främre delen av bröststödet kan fästas i två positioner. Ta bort den främre polstringen och lossa fyra 
M4 skruvar. Fäst bröststödet i alternativt hålmönster. 

Bakre brättet kan fästas i tre positioner. Lossa fyra M5 skruvar på var sida med den medföljande 
insexnyckeln. Fäst i önskat hålmönster. 

   
Justering av bröststödets främre del. Justering av bröststödets bakre del 
 

   
Olika inställningar av bröststödet. 

Justering av gasfjäder    
Gasfjädern kan ställas in i tre positioner. Det översta hålet ger minst lyftkraft och det nedersta mest. 
Använd medföljande insexnyckel, som du finner under chassit och fäst gasfjädern i önskad position. 

    

 
Justering för maximal lyfthjälp.          Justering för medel lyfthjälp.                  Justering för minst lyfthjälp.  
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Justering av lår- och rumprem 
Remmen har snäpplås som förenklar barnets placering i krypvagnen. Längden justeras vid fästet i 
snäpplåset. 

   

 

Tillbehör - Krabat Co-Pilot 

Vi rekommenderar att Krabat Pilot används tillsammans med Co-Pilot som både skyddar knäna och 
ger positionering av benens position. Dessa är utvecklade för att optimera barnets funktion i Krabat 
Pilot. De ger god friktion mot parkett och andra golvbeläggningar. Krabat Co-Pilot (en storlek) 
används utanpå vanliga kläder och justeras i storlek med karborrelåsningen.  
 
Krabat Co-Pilot består av ett för knäskydd för vardera ben som kan kompletteras med en gummikord 
som löper till krypvagnens chassi. Denna gör att barnet hjälper sig själv till att krypa i ett 
reciprokt/växelvis krypmönster. Fästet för montering gummicorden är olika för modell före 2015 (se 
bild) och modell 2015 och framåt är ersatt med en ögla som skruvas i härför avsett hål på chassit.  
För att minimera abduktion kan även en gummikord mellan knäskydden användas. Använd 
medföljande M5 skruv för montering av Co-Pilot.  

   
       Krabat Co-Pilot                                         Medföljande insexnyckel under chassi.                       Montering av Co-Pilotens gummikord. 
 

    
Kardborrelås                                              Gummikord för att minska abduktion   
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Tillbehör - Ryggrem 
Ryggremmen är justerbar (en storlek) och har snäpplås.  Den fästs i två slitsar i bröststödet.  

  
Ryggrem                                Fäste av ryggrem i bröststöd.                      Justering av ryggremmens längd. 

 

 

Väst 
Västen (en storlek) fästs med fixlocklås. Använd medföljande skruvar för att fästa dessa under 
bröststödet. Barnet kan lätt placeras med västen genom att använda snäpplås och längden på 
remmarna kan justeras vid de fyra snäpplåsen i västen.  

 

 
Underhåll och skötsel 
Alla metall- och plastdelar rengörs med vatten och några droppar milt rengöringsmedel. 
Bröststödets polstring torkas av med vatten och milt rengöringsmedel. För att säkerställa att 
krypvagnen rullar lätt, se till att hjulen hålls fria från damm, hår etc. 

Kontrollera regelbundet att det inte är skador och slitage som kan medföra säkerhetsrisk. 
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Ändringar eller anpassningar ska utföras av kvalificerad personal. Gör under inga omständigheter 
anpassningar av produkten på egen hand. 

Krabat Pilot är CE-märkt. Det är en garanti för att produkten uppfyller europeiska säkerhetskrav 
enligt EN12182. 
 
Hållbarheten på produkten beräknas till ca 5 år vid normalt bruk. Därefter kan produkten renoveras 
av Krabat AS eller godkänd samarbetspartner. 
 
 
 
Försäljning i Sverige: 
Svancare AB 
Alvägen 1 
771 41 Ludvika 
Tel: 0240-10102 
E-post: info@svancare.se 
Web:  www.svancare.se 
 
Tillverkare:  
Krabat AS 
Ravnborgsveien 56 
1395 Hvalstad 
Norge 
Web: www.krabat.no  
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