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 Unik sittställning

 Ger god hållning

 Ger stabilitet
och balans

 Stimulerar
till aktivitet

 Kan anpassas
till olika
funktionsnivåer

 2 storlekar till
barn 2-14 år

Sadelstolarna från norska Krabat ger en unik sittställning där 
positionen i ben, fötter och bäcken ger stabilitet och bålen får en god 
hållning med balans och rörelsefrihet. 

Krabat Jockey passar särskilt bra för barn som har nedsatt 
muskelstyrka och/eller spasticitet och för barn som får dålig hållning i 
traditionell stol t.ex. glider fram på sitsen och sjunker ihop. Den 
lämpar sig väl för barn som har stramhet och stelhet runt höfterna. 

Krabat Jockey kan justeras i höjd med stort rörelseomfång. Den finns 
med både manuell och elektrisk höj- och sänkning. 

Krabat Jockey har vunnit flera designpriser. När barnet sitter i 
sadelstolen är det barnet som blir mest framträdande och inte stolen. 



Krabat Jockey sadelstol 

På www.fysionord.se hittar ni        
utprovningsprotokoll, fler bilder 
och beskrivning av Krabat Jockey, 
tillbehör och sadelsittande.  

Krabat sadelstol finns med arbetsstolsunderrede - Krabat Jockey Lite 

Grunden för en bra sittställning är att bäckenet inte 
börjar tippa åt sidan eller bakåt eftersom det leder till 
att bålen blir instabil. 

På sadelstol sitter man bredbent och med en öppen 
höftvinkel, vilket är höftens viloställning. I den 
positionen är det lätt att hålla bäckenet rakt upp, det 
kallas att det är neutralt. 

Att bäckenet är neutralt leder till att det är lätt att ha 
ryggen och huvudet i kroppens medellinje. 

Med en rak och symmetrisk bål kommer skuldran i det 
läge där armar och händer är lättast att kontrollera. 

Fakta och mått Storlek 1 Storlek 2 
Sadelns djup 26 cm 31 cm 
Sitsens vinkel -20° till +20° -20° till +20° 
Ryggbredd; låg, standard, Plus 27/27/24 cm 32/32/30 cm 
Rygghöjd; låg, standard, Plus 
(lägsta höjd, kan justeras 5 cm) 

25/32/39 cm 30/38/44 cm 

Total längd 68 cm 78 cm 
Total bredd 63 cm 66 cm 
Total vikt manuell/el 12/14 kg 15/17 kg 
Max brukarvikt manuell/el 65/50 kg 65/50 kg 

Utförande och tillbehör 
Ryggar: låg, standard, Plus 
Fotplattor: hela, delade 
Ankelselar, fotremmar 
Dynor i alternativa färger, komfortdyna, geléinlägg sits 
Höftbälte, antirotationsmodell, huvudstöd, bålstöd 
Bröstsele, bröstbälte, bröstplatta 
Bord, stödhandtag, körhandtag,  
Manuell höjning, elektrisk höjning 

Krabat Jockey tillverkas av Krabat AS, Norge www.krabat.no
Återförsäljare i Sverige: Svancare AB, www.svancare.se 


