
STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Krabat Sheriff

Jente, 9 år, CP, GMFCS nivå IV. Mie er fornøyd og sitter godt i stolen. 
Foreldrene syns hun får en god og oppreist posisjon.

STIKKORD
• Bekken i nøytral stilling
• Åpen hoftevinkel
• Hofteledd i anatomisk hvilestilling
• Gode forhold for respirasjon og tarmfunksjon
• Innbyr til og stimulerer postural kontroll
• Oppreist sittestilling
• Bred understøttelsesflate

Følg oss på facebook.com/krabaten og instagram @krabat_as
www.krabat.no



STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Produktinfo

SHERIFF S1
Brukermål:
Setebredde opp til 25 cm
Ryggbredde 26,5 cm
Høyde opp til 120 cm
Max 60 kg
Alder ca. 1 ½ - 6 år

SHERIFF S2
Brukermål:
Setebredde opp til 35 cm. (Kan tilpasses 40 cm)
Ryggbredde 32 cm. (Kan tilpasses)
Høyde opp til 155 cm
Max 60 kg
Alder ca. 6 – 15 år

Sheriff S1 og S2 leveres standard med sheriff-rygg, sandfargede puter, 
eikebeskyttere, klesbeskytter, hoftebelte og tippesikringer.

Produktet er prisforhandlet hos NAV hjelpemiddelsentral. Vi oppfordrer 
alle til utprøving da det er store individuelle forskjeller.
For tilbehør og andre mål, vennligst gå inn på www.krabat.no



STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Krabat Sheriff Plus

Jente med CP, GMFCS nivå IV.

Sittende på salsete blir hun sittende mer oppreist og synker ikke sammen 
i overkroppen. Dette kan bidra til å forhindre utvikling av eventuelle 
feilstillinger. Det blir også lettere for henne å bruke armer og hender.

STIKKORD
• Bekken i nøytral stilling
• Åpen hoftevinkel
• Hofteledd i anatomisk hvilestilling
• Gode forhold for respirasjon og tarmfunksjon
• Innbyr til og stimulerer postural kontroll
• Oppreist sittestilling
• Bred understøttelsesflate

Følg oss på facebook.com/krabaten og instagram @krabat_as
www.krabat.no



STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Produktinfo

SHERIFF S1 PLUS
Brukermål:
Setebredde opp til 25 cm
Ryggbredde 26,5 cm
Høyde opp til 120 cm
Max 60 kg
Alder ca. 1 ½ - 6 år

SHERIFF S2 PLUS
Brukermål:
Setebredde opp til 35 cm. (Kan tilpasses 40 cm)
Ryggbredde 32 cm. (Kan tilpasses)
Høyde opp til 155 cm
Max 60 kg
Alder ca. 6 – 15 år

Sheriff S1 plus og S2 plus leveres standard med plus-rygg med side-
støtter, sandfargede puter, eikebeskyttere, klesbeskytter, hoftebelte, 
tippesikringer, kjørebøyle og armlener.

Produktet er prisforhandlet hos NAV hjelpemiddelsentral. Vi oppfordrer 
alle til utprøving da det er store individuelle forskjeller.
For tilbehør og andre mål, vennligst gå inn på www.krabat.no


