Krabat Pirat
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Krabat Pirat
Krabat Pirat er et flytehjelpemiddel som
gir barnet nye muligheter til å være
selvstendig i vannet, og som stimulerer
barnets egenaktivitet. Med enten en
bukse eller remmer rundt lår og rygg,
posisjoneres barnet i en trygg og
engasjerende posisjon fra stående til
flatt mageleie. Dette gjør at barnet kan
være aktivt og gir det gode muligheter
for samspill med andre barn og voksne.

Utmerkelser

BESKRIVELSE

STØRRELSE 1

STRØRRELSE 2

A

Total bredde

104 cm

104 cm

B

Total lengde

94 cm

94 cm

C

Bredde på brett

23 cm

28 cm

D

Lengde på brett

25 cm

35 cm

E

Vinkeljustering

0 ° til 90 °

0 ° til 90 °

F

Dybde i vannet

Fra 14 cm til 30 cm

Fra 17 cm til 40 cm

Vekt

2.8 kg

3.0 kg

Alder

Ca 2-8 år

Ca 8-15 år

Maks brukervekt

70 kg

70 kg

Transport

Produktet styrker nakke/rygg, muskulatur og
bevegelse i ben, stabilitet i bolen, hode og nakkekontroll. Krabat Pirat er utviklet med tanke på
å gi barnet mestringsfølelse, glede og fremgang.
Flytehjelpemiddelet passer for barn på alle
funksjonsnivåer.
Enkel å ta inn/ut av bag
Kan tørke i bag
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KRABAT PIRAT

Lett å bære med skulderstropper

KRABAT PIRAT
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Produktbeskrivelse

Utstyr

Med Krabat Pirat får ledsager større frihet til
interaksjon med barnet slik som blikk-kontakt,
oppmuntring og lek. Produktet gir også ledsager
bedre muligheter til trening og terapi med barnet
siden man ikke trenger å bruke krefter og tid
på å holde barnet flytende i vannet eller være
bekymret for sikkerheten. Barnet ligger sikkert i
Krabat Pirat, og produktet er svært stabilt.
Krabat Pirat er laget i solide materialer som ikke
ruster. Den kan derfor brukes både i svømmebasseng, ferskvann og saltvann. Barnet ligger
på et brett som er polstret med et mykt og godt
materiale. Vinkelen mellom barnet og vannet
kan justeres trinnløst, også mens barnet ligger på
brettet i vannet. Dette gjør det enkelt å finne en
god stilling hvor barnet trives. Det er også mulig
å justere hvor dypt barnet skal ligge i vannet.
Flytehjelpemiddelet kommer i to forskjellige
størrelser. Forskjellen på de to størrelsene er
størrelsen og utformingen av brettet som barnet
ligger på. Rammen og flyteelementene er identiske
for begge størrelsene. Størrelse 1 passer i
utgangspunktet for barn fra ca 2 til 8 år, mens
størrelse 2 passer for barn fra ca 8 til 15 år. I
begge størrelsene er det mulig å ha enten en
bukse eller remmer rundt lår for å holde barnet
fast. Buksen og remmene kommer også i to
forskjellige størrelser. Bruk av remmer rundt lår
istedenfor bukse gir større abduksjon, og kan
være spesielt godt egnet for spastiske barn med
stramme adduktorer.

Rem over rygg

Hodestøtte, med trekk

Ekstra polstring

Brett

Størrelse 1

Størrelse 2

Vinkeljustering av brett

Man trenger ikke å ha hodekontroll for å benytte
Krabat Pirat. Den fremre flottøren fungerer som
hodestøtte, og det finnes også ekstra hodestøtter
som monteres mellom brettet og den fremre
flottøren. Svært urolige barn kan trenge en elastisk
rem over ryggen for å hindre at barnet faller ut
til sidene eller bakover.
Det finnes en bag som tilleggsutstyr. Denne har
skulderstropper slik at man har begge hendene fri.
Bagen er perforert slik at Krabat Pirat kan tørke i
bagen. Bagen har også store lommer for badetøy.

Kan justeres trinnløst i vannet med barnet i

Posisjoneringsutstyr

Bukse
Str 1
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KRABAT PIRAT

Bukse
Str 2

Lårstropper
Str 1

Lårstropper
Str 2

KRABAT PIRAT
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Artikkelnummer
KRABAT ART NUMMER

NAV ART NUMMER

BESKRIVELSE

600-1001

161434

Flytehjm Krabat Pirat str1 b23 maks brukervekt45 komplett

600-1002

164547

Flytehjm Krabat Pirat str2 b30 maks brukervekt70 komplett

600-2022

167007

Bag

600-2007

Brett, str 1

600-2028

Brett, str 2

600-2016

Bukse, str 1

600-2017
600-2024

Bukse, str 2
166283

Hodestøtte

600-2021

Justeringsstropp

600-2018

Lårstropp, str 1

600-2019

Lårstropp, str 2

600-2034

Polstring brett str 1

600-2035

Polstring brett str 2

600-2026

Pute, str 1

600-2027
600-2020

Pute, str 2
167006

Reim over ryggen

600-2025

Trekk til hodestøtte

600-2023

Trekk til flotør

