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Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter,
säkerhetsföreskrifter och skötselråd av krypvagnen DISCOVER. Genom att läsa
igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av krypvagnen Discover.
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Krypvagnen DISCOVER finns i två storlekar. Krypvagnen är ett hjälpmedel för barn
som vill lära sig krypa.  Rörelse, som förflyttning via krypning är en av de främsta
basfunktionerna i den motorisk utvecklingen.
Att finna förmågan att  röra sig på egen hand, ger barnet möjlighet att utforska sin
omgivning och skaffa sig nya erfarenheter.  
DISCOVER är avsedd att användas inomhus men kan också användas på plant, slätt
och torrt underlag utomhus.
Säljs genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA
Tel  0300-56 97 00
Fax  0300-56 97 01
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se
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Montering vid leverans
Discover levereras ihopmonterad. Kontrollera att de fyra hjulen snurrar runt sin
axel och mot golvet utan någon avvikande rörelse.

Standardutförande
Pulverlackerat stålchassi, röd med höjdreglerbar magdyna.
Fyra massiva ledade hjul.

Magdyna

Höjdjustering för magdyna

Discover är en krypvagn för barn i åldern 1 - 5 år
•
•
•

Lägg barnet som ska krypa med magen på magdyna.
Justera höjden så att barnet kan böja in knäna under sig för att sparka sig
fram och att armarna når golvet.
Max brukarvikt 25 kg
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Varför är det bra för barn att lära sig att krypa?
• Huvudkontrollen tränas.
• Nack- och ryggmusklerna stärks.
• Armarnas styrka och skuldrornas stabilitet tränas.
• Förbättrad styrka och kontroll av ryggens nedre del och höfterna.
• Barnet kommer automatiskt på en armlängds avstånd från leksaker på golvet vilket
är ett bra avstånd för synstimulering.
• Dynamiken i krypvagnen gör att barnet inte får mer hjälp än nödvändigt och kan
träna sig i att själv komma upp i knäfyrfota.
• Barnet får uppleva “orsak-verkan” då även en liten rörelse i nedre extremiteten ger
en förflyttning framåt.
• Även barn med mycket liten bål- och huvudkontroll kan få en egen förflyttning.
• Den reciproka (växelvisa rörelsen) förbereder barnet för gångträning.
• En självständig förflyttning ska vara rolig och motiverande för barnet och viktig för
den psykosociala utvecklingen.
• Sammanfattningsvis är allt ovanstående viktiga delar i att förbereda och stärka
barnets förmåga att sitta, stå och gå med eller utan hjälpmedel.
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Höjdjustering av magdynan

Runt höjdstaget sitter ett svart gummiband. För gummibandet så högt som möjligt.
Dra därefter ut metallskänken så att piggen kommer bort ifrån sin tidigare placering.
Skjut höjdstaget till önskad position.
Tryck in metallskänken så att höjdplaceringen är fast.
För gummibandet ner och håller metallskänken mot ramen.

Magdynan som barnet vilar magen mot kan justeras
i höjd när barnet växer. Var vaksam på att barnet
inte får in och skadar händerna i hjulen.

Krypvagnen Discover kan användas för att träna att
stå stabilt i fyrfotstående och kunna förflytta sig
genom att krypa.

Höjdjustering av magdyna

Säkerhetsföreskrifter
Krypvagnen Discover får aldrig användas av ett barn utan tillsyn av en vuxen person
Tänk på att barn kan rulla ut över farliga kanter såsom trappor mm.
- Lämna aldrig ett barn ensam som använder sig av krypvagnen!
- Discover får inte användas för att sitta eller stå på!
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Underhåll och skötsel
Tvätta av krypvagnens rörchassi med fuktad trasa och mild rengöringsmedel t ex diskmedel. Magdynan torkas av med vatten och milt rengöringsmedel. För desinfection
använd desinfectionsmedel.
För att säkerställa att krypvagnen rullar lätt, se till att hjulen hålls fria från damm, hår etc.
Kontrollera att hjulen monteras på ordentligt efter avmontering. Kontrollera regelbundet
att det inte är skador och slitage på krypvagnen Discover som kan medföra säkerhetsrisk.
Produkt som är skadad eller saknar skruvar eller liknande får inte användas.
Ändringar eller anpassningar ska utföras av kvalificerad personal. Gör inga anpassningar
på produkten på egen hand.

CE-märkning
DISCOVER är en CE-märkt medicinteknisk produkt.
Företaget Meyland-Smith försäkrar härmed, som
producent med ensamt ansvar, att DISCOVER
uppfyller de särskilda krav som ställs enligt direktiv
93/42/EEG.
DISCOVER är testad av Berlin Cert, Pruf- und
Zertifizierstelle fur Medizinprodukte BmbH, an der
Technischen Universität Berlin.
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Fakta						storlek 1			Storlek 2
Total bredd

52 cm

52 cm

Total djup

31 cm

31 cm

Magdynans bredd

28 cm

28 cm

Magdynans djup

18 cm

24 cm

Magdynans höjd

10 - 21 cm

10 - 21 cm

Max belastning

25 kg

25 kg

Vikt

4 kg

4 kg

Material
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Ram:
Beslag:
Polstring:
Hjul:

Pulverlackerat stålrör
Elektrogalvaniserat stål
Polyuretan skumgummi
Massiva däck på plastfälgar
med smörjfria kullager
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DISCOVER
Säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA
Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:

Meyland-Smith a/s

Industrivej 27, DK - 9830 Taars
Tel: +45 98 96 19 85
Fax: +45 98 96 19 86
info@meyland-smith.dk
www.meyland-smith.dk

