
Krabat Jockey Plus



SITTE

Krabat Jockey Plus

Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere  
tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey. 
Krabat Jockey Plus har et høyere komfortnivå enn  
tradisjonell Jockey, og gir barn med større behov 
for støtte alle fordelene et sadelsete gir.

Muligheten til å sitte lengre perioder i abdusert sittestilling økes. 
Sal-sete skiller beina fra hverandre og gir deg muligheten til å 
sitte med åpen hoftevinkel uten å skli ut av stolen. Sammen 
med fotbrettene gir denne bredbente sittestillingen en veldig 
stabil underkropp. Overkroppen støttes av en høy rygg, justerbar 
korsryggstøtte og justerbare sidestøtter. Ved behov kan den 
innovative hodestøtten bestilles som tilleggsutstyr. En bredbent 
sittestilling har mange fysiologiske fordeler. Stolen gir barnet 
stor bevegelsesfrihet og variasjon. Krabat Jockey Plus har et 
kompakt, gjennomtenkt og moderne design som gjør at den 
tar liten plass og passer inn selv der hvor plassen er begrenset. 
Det kompakte designet setter barnet i fokus, ikke stolen.

Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt 
å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.
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Tekniske data

Produktvarianter

Størrelse 1 manuell hev/senk Størrelse 2 manuell hev/senkStørrelse 1 elektrisk hev/senk Størrelse 2 elektrisk hev/senk
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MÅL BESKRIVELSE STØRRELSE 1 STØRRELSE 2

A Setedybde (maks) 26 cm 34 cm

B Ryggvinkel -10 ° til -40 ° -10 ° til -40 °

C Setevinkel - 20 ° til + 20 ° - 20 ° til + 20 °

D Avstand fra sete til fotbrett Fra 15 cm til 40 cm Fra 25 cm til 50 cm

E Setehøyde 39 cm til 79 cm 40 cm til 80 cm

F Total lengde i bruk / sammenslått 68 cm / 65 cm 98 cm / 83 cm

G Total høyde i bruk / sammenslått 112 cm / 63 cm 112 cm / 63 cm

H Total bredde i bruk / sammenslått 63 cm / 63 cm 66 cm / 66 cm

I Ryggbredde 23 cm 30 cm

J Rygghøyde 34 cm til 39 cm 46 cm til 51 cm

K Bredde sidestøtte 15 cm til 22 cm 20 cm til 26 cm

L Høydeplassering sidestøtte 15 cm til 30 cm 23 cm til 38 cm

M Hodestøtte bredde (ekstrautstyr) 14 cm 14 cm

N Hodestøtte dybde (ekstrautstyr) 8 cm 8 cm

O Hodestøtte høyde (ekstrautstyr) 12 cm 12 cm

Vekt manuell / elektrisk 12.2 kg / 13.9 kg 16 kg / 17,7 kg

Alder Ca 2 - 7 år Ca 8 - 14 år

Maks brukervekt, manuell / elektrisk 65 kg / 50 kg 65 kg / 50 kg
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Produktbeskrivelse Tilbehør

Krabat Jockey Plus kan justeres i høyden innenfor et 
stort område, fra helt nede på gulvet til høyere enn 
en vanlig kjøkkenbenk. Høydejusteringen betjenes 
med en knapp integrert i et håndtak som erstatter 
tradisjonelle ledsager-/kjørebøyler. Stolen er enkel 
å betjene selv for uerfarne hjelpere.

Krabat Jockey Plus finnes også med elektrisk heve- 
og senkemekanisme. Bevegelsen styres med en 
enkel fjernkontroll. Batteriet er oppladbart, og rekker 
til mange dagers vanlig bruk. Krabat Jockey Plus 
med elektrisk heve- og senkemekanisme er bare 
marginalt tyngre enn manuell Krabat Jockey Plus, 
og har det samme elegante utseendet. Krabat kan 
bygge om en manuell Krabat Jockey Plus stol til 
elektrisk hev- og senk.

Setet har en integrert koppholder som også brukes 
som feste for justerbart bord (tilleggsutstyr). Setet 
er utformet slik at det hindrer at bekkenet beveger 
seg fremover hos spastiske barn. Toppen av setet 
hindrer at lårene kommer i klem under bordflaten. 
Tekstilene er myke og gode mot huden samtidig 
som de er slitesterke og kan maskinvaskes. Flekker 
kan enkelt tørkes av. Setet og ryggen gir plass til en 
SWASH-ortose for barn som trenger det.

Ryggen har 5 trinn for enkel høydejustering. Hele 
sitteenheten kan tiltes slik som på tradisjonell 
Jockey. Sidestøttene kan justeres trinnløst både i 
bredden og høyden. Hodestøtten kan justeres i alle 
vinkler. De gjennomtenkte justeringsmulighetene 
gjør det enkelt å finne en optimal sittestilling, også 
for barn med store behov for støtte.

Stolen er sort med muligheter for personalisering 
med tekstiler som er tilgjengelige i mange 
forskjellige farger.

Krabat Jockey Plus passer for barn med forskjellige 
diagnoser og har mange tilpasningsmuligheter. 
Den største brukergruppen av stolen er barn 
med CP. Krabat Jockey Plus kommer i størrelse 
1, som dekker behovet til barn mellom alderen 2 
til 7 år, og størrelse 2 for barn mellom 8 og 14 år. 
Setevinkel, rygghøyde og ryggvinkel kan enkelt 
justeres uten bruk av verktøy. Høyde og posisjon 
til fotbrett, sidestøtter og eventuell hodestøtte kan 
enkelt justeres ved bruk av medfølgende 4mm 
unbrakonøkkel. Alle vinkler og posisjoner kan 
innstilles trinnløst.

Hoftebelte og fotbrett med remmer er standard. 
Hodestøtte, brystsele, vester, felles fotbrett, 
ankelmansjetter, bord, støttehåndtak, kjørebøyle 
og bag finnes som tilleggsutstyr. Stolen er ikke 
en hvilestol, men et hjelpemiddel for aktivitet 
og sosial deltakelse. Krabat Jockey Plus har et 
gjennomført og moderne design med enkle og 
gode justeringsmuligheter. Stolen setter barnet i 
fokus og gir muligheter for mestring og deltagelse 
i kombinasjon med abdusert sittestilling.

Vest for bedre støtte Brystbelte Plus

Anatomisk hodestøtte med 
mange justeringsmuligheter

Bag for enkel transport

Justerbart bord

Elektrisk hev/senk Kjørehåndtak

Støttehåndtak

Felles fotplate størrelse 1 Felles fotplate størrelse 2
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Høydejustering  

Fysiologiske fordeler

Krabat Jockey Plus gir barnet en balansert og sikker 
sittestilling med dynamisk postural kontroll som 
enkelt tillater barnet å bevege seg i alle plan.

Optimal leddstabilitet og komfort. De to leddflatene 
i hofteleddet får maksimal kontakt i sittestillingen.

Kan forebygge komplikasjoner som muskelkontrak-
turer, smerter i hoftene og subluksasjoner. Alle store 
ledd i u.ex. plasseres i midtstilling som fremmer 
normal tonus og muskellengde. Spesielt er dette 
viktig for adduktorene som ofte er spastiske og fører 
til kryssing av bena hos barn med CP.

Ryggen kan jobbe aktivt med nødvendig støtte i sine 
naturlige oppreiste kurver. Sal-setet kan justeres 
slik at bekkenet blir plassert/tiltet i riktig posisjon 
slik at ryggen får optimale arbeidsforhold samtidig 
som den får nødvendig støtte.

En aktiv oppreist sittestilling er bedre enn en passiv, 
sammensunket stilling. Passive sittestillinger fører 
gjerne til at hypotone barn synker fremover og 
utvikler dårlige posturale vaner med sekundære 
muskelskjelettplager.

Kjøkkenbenkhøyde

Gulvhøyde
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Sammenlegging og transport

Rød

Rosa

Sort

Sand

Blå

Krabat Jockey Plus legges enkelt sammen og kan fraktes i bag.

Fargekart

Krabat Jockey Plus har tilgjengelig putesett i følgende farger.
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Artikkelnummer

KRABAT ART NUMMER NAV ART NUMMER BESKRIVELSE

300-1101 187582 Krabat Jockey Plus str 1 sidestøtter komplett

300-5004 177843 Krabat Jockey Plus str 1 sidestøtter med el hev/senk

300-5005 Krabat Jockey Plus str 2 sidestøtter komplett

300-5006 Krabat Jockey Plus str 2 sidestøtter komplett med el hev/senk

300-1002 176695 Ankelmansjett, Krabat Jockey, 1stk

300-1015 158699 Bag,str 1

300-4260 176696 Bag,str 2

300-2013 Batteri, Krabat Jockey

300-1020 159537 Bord,komplett

187583 Brystbelte Plus

300-2012 Fjernkontroll, Krabat Jockey

300-1024 158676 Fotplate

300-1065 177844 Hodestøtte Krabat Plus

300-1030 176700 Hoftebelte,liten

300-1031 Hoftebelte,medium

300-1032 176701 Hoftebelte,stor

300-3023 Kjørehåndtak

300-2010 184551 Krabat Jockey Plus ryggdel str 1

300-3025 Krabat Jockey Plus ryggdel str 2

300-2014 Lader, Krabat Jockey

300-1017 164503 Neoprenvest,str 1

300-1021 176699 Neoprenvest,str 2

300-5010 165845 Ombygging til elektrisk hev/senk

300-1064 176703 Polstringspute, Krabat Jockey type

300-2022 Pute Hodestøtte

300-1071 184553 Ryggpute Plus Blå, Krabat Jockey str 1 Plus

300-1074 184556 Ryggpute Plus Rosa, Krabat Jockey str 1 Plus

300-1073 184555 Ryggpute Plus Rød, Krabat Jockey str 1 Plus

300-1072 184554 Ryggpute Plus Sand, Krabat Jockey str 1 Plus

300-1070 184552 Ryggpute Plus Sort, Krabat Jockey str 1 Plus

300-3026 Ryggpute Plus Blå, Krabat Jockey str 2 Plus

300-3027 Ryggpute Plus Rosa, Krabat Jockey str 2 Plus

300-3028 Ryggpute Plus Rød, Krabat Jockey str 2 Plus

300-3029 Ryggpute Plus Sand, Krabat Jockey str 2 Plus

300-3030 Ryggpute Plus Sort, Krabat Jockey str 2 Plus

300-1036 176705 Setepute Krabat Jockey, str 1, blå

300-1041 176709 Setepute Krabat Jockey, str 1, rosa

300-1040 176708 Setepute Krabat Jockey, str 1, rød

300-1039 Setepute Krabat Jockey, str 1, sand

300-1035 176704 Setepute Krabat Jockey, str 1, sort

300-1043 176711 Setepute Krabat Jockey, str 2, blå

300-1048 176716 Setepute Krabat Jockey, str 2, rosa

300-1047 176715 Setepute Krabat Jockey, str 2, rød

300-1046 176714 Setepute Krabat Jockey, str 2, sand

300-1042 176710 Setepute Krabat Jockey, str 2, sort

300-2021 Sidestøtter (par), Krabat Jockey Plus

300-1016 176698 Vest,str 1

300-1066 Støttehåndtak




