Krabat Sheriff

 Unik formgivning
 Ger god hållning
 Enhandskörning
 Centralbroms
 Kan anpassas
till olika
funktionsnivåer
 Låg vikt
 Två storlekar

För alla de barn som får en bra sittposition med hjälp av ett
sadelsittande, finns möjlighet till en aktiv rullstol baserad på Krabats
unika sadelstol.
Benen och fötternas position och sitsens sadelform ger barnet en god
hållning och stabilitet, vilket är förutsättning för att kunna köra stolen
aktivt.
Stolens design lyfter fram barnet i förgrunden och rullstolen håller sig i
bakgrunden när barnet använder den.
Krabat Sheriff finns i två storlekar, S1 och S2, som passar barn 3-14 år.
Den 3 olika ryggmodeller, stödhandtag, positioneringsväst, nackstöd
och bålstöd. För barn med en starkare arm finns en unik
länkhjulsstyrning baserad på magneter. Rullstolens låga vikt i
kombination med ett länkhjul ger en smidig stol som är lättmanövrerad.
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Krabat Sheriff

För barn som i en vanlig rullstol får ett bakåtroterat
bäcken som skjuvar fram, finns här chansen att
positionera bäckenet neutralt. Det sker genom att
höften tillåts vara mer ”öppen” än i en vanlig rullstol.
Sadeln gör att man sitter bredbent, med fötterna
positionerade under kroppen i en position där benen
hjälper till att upprätthålla balansen i sittande.
Krabat Sheriff passar bl.a. barn med spasticitet och/eller
muskelsvaghet, där en konventionell rullstol oftast ger
en hopsjunken hållning.
Med bäckenet neutralt och stabilt, får ryggraden
möjlighet att bära upp bål, armar och huvud optimalt.
Ett bakåt-tippat bäcken gör att ryggraden blir C-formad
och påverkar andning och matsmältning negativt och
leder ofta till smärta från leder och muskler.

Utförande och tillbehör
Ryggar: låg, standard, Plus
Ankelselar, fotremmar
Dynor i alternativa färger, komfortdyna, geléinlägg sits
Höftbälte, antirotationsmodell, huvudstöd, bålstöd
Bröstsele, bröstbälte, bröstplatta
Bord, stödhandtag, körhandtag,
Enhandsstyrning
Ekerskydd, drivringsgrepp

Fakta och mått
Sadelns djup
Sitsens vinkel
Ryggbredd; låg, standard, Plus
Rygghöjd; låg, standard, Plus

Storlek 1
26 cm
-15° till +15°
27/27/24 cm
25/32/39 cm

Storlek 2
31 cm
-15° till +15°
32/32/30 cm
30/38/44 cm

Cambervinkel
Total längd
Total bredd
Total vikt
Max brukarvikt

4°
67 cm
52-60 cm
7,5 kg
60 kg

4°
78 cm
56-64 cm
8 kg
60 kg

(lägsta höjd, kan justeras 5 cm)
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På www.svancare.se hittar ni
utprovningsprotokoll, fler bilder
och beskrivning av Krabat Sheriff,
tillbehör och sadelsittande.

