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UTPROVNINGSPROTOKOLL KRABAT SHERIFF
Utprovningsdatum och ort:
Barnets namn:
Förskrivare:
Hjälpmedelskonsulent:
Fysionords representant:
Övrigt:
Sheriff S1 rullstol, chassi inkl. sadelsits (enhandsbroms, benstöd

400-1191

Klädsel
Klädsel sits, stl 1, röd
Klädsel sits, stl 1, grafit (svart)

300-1040
300-1035

Hjul 20”, set inkl. drivringar och länkhjul (endast till S1)

400-3012

Sheriff S2 rullstol, chassi inkl. sadelsits (enhandsbroms, benstöd

400-1190

Klädsel
Klädsel sits, stl 2, röd
Klädsel sits, stl 2, grafit (svart)

300-1047
300-1042

Hjul 24”, set inkl. drivringar och länkhjul (endast till S2)

400-3010

Ryggar:
Ryggstöd Standard, stl 1, röd klädsel
Ryggstöd Standard, stl 2, grafit (svart) klädsel
Ryggstöd Standard, storlek 3, grafit (svart) klädsel

300-3004
300-3005
300-4011

Ryggstöd Plus, stl 1 exkl. bålstöd, röd klädsel
Ryggstöd, Plus, stl 2, exkl. bålstöd, grafit (svart) klädsel

300-8040
300-8041

Ryggstöd Sheriff, stl 1, röd klädsel
Ryggstöd Sheriff, stl 2, grafit (svart) klädsel

400-30191
400-30182

med justerbara fotplattor och fotremmar, exkl. klädsel/sittdyna och rygg)

Krabat Sheriff med
Sheriffrygg (låg)

Krabat Sheriff med Plusrygg
och nackstöd

med justerbara fotplattor och fotremmar, exkl. sittdyna och rygg)

Välj till bålstöd (tillbehör)

Ryggstöd standard

Önskas annan färg på ryggstödet anges det i löpande text vid beställning.
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TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Geldyna, lev. med överdrag

Bålbälte elastiskt

Bröstbälte, neopren, 10 cm

Bord

Stödhandtag

Bålstöd insvängda/raka

Bröstplatta inkl försärkt
bålstödspolstring

Bröstele H-modell

Positionering av fötter (fotrem ingår i rullstol):
Ankelselar storlek 1, par, (omkrets ca 17-27 cm)
Ankelselar storlek 2, par, (omkrets ca 25-33 cm)

900-1205
900-1206

Till sits:
Gel dyna inlägg till sits, stl 1
Gel dyna inlägg till sits, stl 2

400-2182
400-2146

Tryckavlastningdyna, svart, stl 1 (T-foam)
Tryckavlastningdyna, svart, stl 2 (T-foam)

300-2146
300-2147

Kantlist till sits
Abduktionsrem/lårstropp, neopren

300-9985
900-1143

Positionering av bål, alla ryggar/sitsar:
Bröstbälte, elastiskt, bredd 5 cm
Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 1, bredd 10 cm
Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 2, bredd 10 cm

300-1016
300-10191
300-10231

Bord, stl 1, höjdjusterbart, inkl fäste
Stödhandtag, ink. fäste
Förhöjt fäste bord/stödhandtag, inkl fäste
Bäcken/bålstöd

300-10201
300-10661
300-2133-00

300-80500

Positionering av bål, endast Plusrygg:
Bålstöd, raka, par (h7 d12)
Bålstöd, insvängda, par (h7 d12)
Bålstöd högt, rakt fäste, par (h14 d12)
Bålstöd högt, insvängt fäste, par (h14 d12)

300-8050
300-8051
900-1366
900-1367

Bröstplatta med förstärkt bålstödspolstring
Bröstsele, storlek 1, neopren, H-modell, h 28 cm
Bröstsele, storlek 2, neopren, H-modell, h 38 cm

300-1081
900-1215
900-1216

Övrigt:
Huvudstöd, inkl fäste
Överdrag till huvudstöd, neopren

300-1065
300-3022

Körhandtag, inkl. fäste
Enhandsstyrning för montering på länkhjul
Förhöjningsdistans till delad fotplatta, styck

400-3027
400-2200
400-2185

Nackstöd
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Tippskydd, S1, st (två styck rekommenderas)
Sidoskydd 20”, st
Ekerskydd 20”, st
Drivringsgrepp 20” hjul, st

400-3013
400-3015
400-220200
400-30121

x2
x2
x2
x2

Tippskydd S2, styck (två styck rekommenderas)
Sidoskydd 24”, st
Ekerskydd 24”, st
Drivringsgrepp 24”, st

400-3026
400-1105
400-220240
400-30101

x2
x2
x2
x2

Reservdelar:
Reservdelar och anpassningsmaterial:
Fäste huvudstöd

300-9986

Klädsel sits
Klädsel rygg, standard
Klädsel rygg, Plus
Klädsel rygg, Sheriff
Klädsel rygg, standard
Klädsel rygg, Plus
Klädsel rygg, Sheriff

stl 1, röd
stl 1, röd
stl 1, röd
stl 1, röd
stl 1, grafit (svart)
stl 1, grafit (svart)
stl 1, grafit (svart)

300-1040
300-1061
300-1073
400-3037
300-1058
300-1069
400-3035

Klädsel sits
Klädsel rygg, standard
Klädsel rygg, Plus
Klädsel rygg, Sheriff

stl 2, svart
stl 2, grafit
stl 2, grafit
stl 2, grafit

300-1042
300-1049
300-3030
400-3023

Höftbälte, medium
Höftbälte, large
Höftbälte, x-large

900-1174
900-1175
900-1370

Fotrem, styck

300-3029

ANPASSNINGAR INOM CE-MÄRKNING

Tillverkaren Krabat AS godkänner följande anpassningar inom CE-märkningen:
Att värma och forma om nackstödets plastdel.
Att kapa hel fotplatta om konflikt uppstår med länkhjul.
Användande av Ryggkilar från ETAC eller annat skummaterial som fästes under
klädsel på rygg och sits.
Använda förhöjda fästen för sele R82 som fästs i befintliga hål i rygg.
Hål får borras i standardrygg för fast montering av tvådelat bröstbälte i neopren
och bäcken/bålstöd.
Mer information hittar du på www.svancare.se
Kombinationsavtal finns för bälte och selar från HEA medical.
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Utvärdering av sittposition i sadelstol – traditionell stol
Posture and Postural Ability Scale (hämtat från CPUPs sjukgymnastdel)
Postrual förmåga i sittande
Sittande på brits ______ Sittande i traditionell stol_______ Sittande i sadelstol_______
1= kan inte placeras i sittande
2= kan placeras i sittande men behöver stöd
3= kan sitta utan stöd men inte röra sig
4= kan luta bålen lite framåt – bakåt innanför understödsytan
5= kan göra tyngdöverföring lateralt och återgå till ursprungsläget (från ena bäckenhalvan till andra)
6= kan ta sig ur sittande (byta ställning tex ta tyngd på fötterna och lätta från underlaget)
7= kan ta sig i och ur sittande
Asymmetrier i sittande
Hållning frontal (framifrån) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng
Traditionell Sadelstol
stol
Huvudet i medellinje
Bålen symmetrisk
Bäckenet neutralt
Benen separerade och raka
I förhållande till bäckent
Armarna vilande längs sidorna
Jämn viktfördelning
Totalpoäng
Hållning sagittalt (från sidan) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng
Traditionell Sadelstol
stol
Huvudet i medellinje
Bålen i neutralläge
Bäckenet neutralt
Höfterna böjda (90°)
Knän böjda (90°)
Fötterna i neutralläge/fotsulor
mot golvet (underlaget)
Totalpoäng

Övrigt noterat: (handfunktion, kommunikation, sväljförmåga)
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