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Krabat Pilot Krypvagn 
Krabat Pilot är ett nyskapande kryphjälpmedel.   
Traditionella kryphjälpmedel ger inte barnet  
dynamisk hjälp att lyfta höften från golvet. Det  
gör Krabat Pilot med hjälp av en gaskolv.  
 
När barnet får hjälp att lyfta höfterna är det  
lättare att få knäna under sig och därmed lättare 
att krypa. Krabat Pilot justeras individuellt  
 för att ge rätt styrka i lyftet av höften. 
 
Krabat Pilot är både ett hjälpmedel för träning att komma till fyrfotstående, förstadiet till att krypa 
och ett förflyttningshjälpmedel. Barnet får uppleva att det klarar att röra sig på egen hand och får 
samtidigt god träning. 

Den lyfthjälp barnet får kan ändras efter barnets vikt och utveckling av egen funktion genom att 
gaskolven justeras i höjd. Höjden kan ändras så att Krabat Pilot passar för barn med olika storlek.  
Krabat Pilot passar för barn ca 1-5 år. Det är en fördel att börja tidigt då barnet är motiverat att 
komma till fyrfotstående och att krypa. 

Krabat Pilot har steglös höjdjustering, tre olika lägen för 
gaskolven och fyra fasta lägen för justering av bålstödets 
längd. Detta provas ut för barnet och justeras då barnet 
växer och krypförmågan utvecklas. 

Krabat Pilot har fyra hjul. Den svänger lätt så att barnet 
kan krypa dit det vill. Det är enkelt att lyfta barnet i och 
ur hjälpmedlet. Barnet är inte fastspänt i hjälpmedlet, 
men en del barn kan behöva ryggrem och 
positionerande knäskyddet Co-Pilot.  En rem över 
barnets bakdel kan användas och ingår som standard. 
Barnet kan röra sig relativt fritt, vilket är viktig för att det 
ska kunna utveckla rörelser och trivas.  

Krabat Pilot har en skyddskåpa av slagtåligt plastmaterial. Det är utformat så att fingrarna inte kan 
klämmas under hjulen och som skydd mot att välta. Den är lätt att rengöra. Krabat Pilot har en 
modern och funktionell design. Den har en kompakt form och låg vikt, för att vara lätt att ta med sig. 
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Tillbehör 

Krabat Co-Pilot Knäskydd 
Knäskydden Co-Pilot är utvecklade för att positionera och ge lagom friktion så knäna får grepp mot  
underlaget. Friktionen behöver vara måttlig så att barnet både kan skjuta ifrån och få med sig knäna  
när det kryper framåt. Barn som har svårt att hålla benens position får hjälp genom de elastiska 
remmarna som kan justeras mellan knäskydd och krypvagn och som dessutom hjälper barnet till ett 
reciprokt rörelsemönster. De passar barn från ca 9 månader. 
 
Bålband 
En elastisk rem över ryggen ger extra säkerhet för livliga barn. 
 
Väst       
För barn som tar mycket fart och glider framåt kan en väst hjälpa till att hålla barnet i rätt position.  

Tekniska data 

 

        
    
A Invändig bredd 30 cm  
B Bålstöds bredd 25 cm  
C Bålstöds längd 21-28 cm  

D  Total bredd 39 cm  
E Höjd 15-21 cm   

F Total längd 31 cm  
 Vikt 1,9 kg  
 Max brukarvikt 25 kg  
 Ålder Från ca 9 mån  
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