
Kimba Neo
För ett aktivt liv

Storlek 1 & 2
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Kimba Neo kombinerar maximal funktionalitet 
samtidigt som den uppfyller de strängaste 
utseendekraven och har ett stort antal individu-
ella inställningar. Eftersom barnet sitter stabilt 
kan han/hon på ett aktivt sätt uppleva sin 
omgivning och utveckla sin motorik. Föräldrarna 
anpassar lätt Kimba Neo efter barnets behov 
genom att göra lämpliga justeringar. Vi har lagt 
ner stor vikt vid att göra sulkyn lättanvänd.
Det bästa måste inte vara komplicerat.

Fördelar
• Funktionell, snygg och bekväm
• Stötdämpande fjädring
• Extra mjuk stoppning
• Stabil sittposition underlättar terapi
• Individuellt justerbar
• Sitsen kan placeras så att den är vänd mot 

föräldrarna
• Lättanvänd
• En lång rad extrafunktioner

Det bästa för ditt liv:
Nya Kimba Neo

Föräldrar vill alltid att deras barn ska få det bästa.  
En rehabiliteringssulky ska uppfylla såväl barnets behov 
som familjens levnadsförhållanden, ge optimalt stöd för 
terapi och fortfarande se ut som en normal sulky.
Nya Kimba Neo uppfyller dessa krav.
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Alla barn är olika. Därför kan sitsen i Kimba Neo 
justeras så att den uppfyller barnets behov. När 
föräldrarna har fått veta vilken sittställning som 
är bäst för deras barn kan de justera sitsen med 
några få handrörelser. Till och med fjädringen kan 
anpassas så att barnet sitter säkert.
Barnet kommer att sitta i en bekväm och stabil 
ställning som ger stöd samtidigt som den ger 
utrymme för aktivitet.
 

Individuella justeringsmöjligheter
• Sitsbredd och -djup
• Underbenets längd
• Rygghöjd
• Alla vinklar (rygg, knän, fötter)
• Bröst- och huvudstöd
• Fjädring

Perfekt sits
Kimba Neo passar för varje barn



Huvudstöd

Bålstöd

Höftstöd

Abduktionskil

Fotplatta

Fjädring

1  Sits med flera funktioner 
Bäckenet och bålen sjunker inte ihop utan 
förblir i ett stabilt läge:
• Främjar aktivitet
• Tränar motoriken
• En hållning som är bra för ryggen
• Ger större rörelsefrihet för bålen och 

armarna
• Kan minska muskelspänningar vid 

patologisk hyperaktivitet

2  Vinkeljusterbart fotstöd 
En korrekt sittställning börjar med fötterna. 
Kimba Neos fotstöd ger den bästa grunden:
• Individuellt justerbara vinklar
• Bra för muskelspänningar
• Hjälp vid rörelseprofylax för klumpfot
• Möjlighet att använda fler fotremmar

3 Ramens fjädring 
 Ingen resa är lättare än den i en Kimba Neo  
 – tack vare fjädringen:

• Individuellt justerbar efter vikt
• Stötdämpande
• Ger optimalt stöd för barn med muskel-

spänningar
• Mjuk körning
• Bättre styrförmåga på ojämnt underlag

•Terapeutiska fördelar
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Inga barn kan sitta still i samma ställning särskilt länge. Det gäller framför allt för 
barn med motoriska handikapp och svårigheter att kontrollera sina rörelser i 
bålen och bäckenet.

Kimba Neo gör det extra enkelt för föräldrar att växla mellan aktiva ställningar 
och viloställningar. Tack vare steglöst justerbar sitsvinkling kan sitsen vinklas 
med en hand. Detta fördelar trycket på ryggraden. När barnet ska sova sänker du 
enkelt ryggstödet till viloläge.

Variation är nyttigt
Kimba Neo passar för varje tillfälle

• Terapeutiska fördelar

Sitsen lutas med hjälp av sitsvinklingen
• Viloläget minskar trycket på ryggraden
• Det aktiva läget stimulerar bålmuskulaturen
• Alla ursprungsinställningar behålls när sitsen 

lutas

Steglös lutning av ryggstödet
• Ryggstödet kan justeras efter barnets behov
• Steglöst varierande inställningar av knä- och 

höftvinklar tillsammans med ryggvinkelns 
justering

• Vinklarna kan vara större eller mindre än 90 
grader

Viloläge
• Det går att sova i sulkyn
• Rygg- och fotstöden kan lutas till viloläge
• Praktiskt vid blöjbyten
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• Terapeutiska fördelar

För lyckliga och allvarliga stunder
I harmoni med barnet

Vänd sitsen om du behöver
• Ha uppsikt över barnet
• Reagera snabbt på krampanfall
• Snabb kontakt med barnet
• Barnets uppmärksamhet

Bord
• Lätt att sätta på och ta bort
• Stimulerar barnet att sträcka på armarna
• Gör det lättare att lyfta överkroppen
• En säker plats för leksaker

Barn med krampanfall måste alltid vara synliga 
för föräldrarna. Därför kan Kimba Neos sits lyftas 
ur, vändas och sättas tillbaka så att barnet är vänt 
mot sina föräldrar eller andra vårnadshavare.
Att ha ögonkontakt med barnet ökar säkerheten 
och känslan av att köra ihop. 

Tillbehör för ökad komfort
Till och med när det regnar kan den vuxne alltid ha 
koll på barnet genom rutan i regnskyddet.
Vid bättre väder och utelek sätts en bricka (grå eller 
genomskinlig) fast i ramen. Det främjar inte bara 
armarnas och överkroppens motorik, utan ger även 
plats för leksaker.
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Så här enkelt är det
Kimba Neos egenskaper

Justera körbygeln 
Tryck på knapparna på 
gångjärnsmekanismen och 
dra ut bygeln till önskad höjd

Fälla ihop sulkyn 
Sitsen och allt på den 
stannar kvar i den nedre 
delen av ramen. Släpp bara 
låsspärren och fäll ihop 
sulkyn med en hand. Sedan 
är det bara att stoppa in den 
i bagageluckan

Riktningslås 
Tryck fram låset med 
handen eller foten och 
fortsätt gå. Styrmekanismen 
klickar till och ändrar 
automatiskt läge. I det nya 
läget kan man inte längre 
justera hjulen. När du vill 
släppa spärren trycker du 
tillbaka riktningslåset
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Justera ryggstödets vinkel 
Lossa den nedre skruven (vrid den 
åt vänster) tills du kan röra på 
ryggstödet. Justera ryggstödet till 
önskad vinkel och dra åt skruven 
igen.

Broms 
När du sätter barnet i eller lyfter 
upp det ur sulkyn måste du dra åt 
bromsen. 
Trampa på bromshandtaget, så 
kommer Kimba Neo att stå still.

Lyfta ur/vända sitsen 
Sitsen kan lyftas ur utan att det 
behövs några verktyg. Öppna 
monteringsspärren och lyft ur 
sitsen.
Sätt tillbaka sitsen så att barnet är 
vänt mot dig

Justera sittvinkeln 
Vrid det övre reglaget på 
ryggstödet åt höger och placera 
sitsen i det läge som ditt barn 
behöver. Släpp reglaget för att låsa 
sitsens läge. Alla andra inställn-
ingar förblir desamma. Barnet kan 
vila och trycket mot ryggraden 
minskar.
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Lämplig för alla situationer
Utrustad för alla oförutsedda 
händelser

•  Huvudstöd
• Steglöst inställbar höjd och bredd
• Mjuk stoppning
• Överdragen kan tvättas

•  Bålstöd
• Steglöst inställbar höjd och bredd
• Stabiliserar bålen
• Hjälper barnet att hålla sig upprätt
• Främjar aktiv armmotorik
• Stödens överdrag kan tvättas

•  Höftstöd
• Steglöst inställbart sitsbredd  

och -djup
• Stabiliserar bäckenet och bålen
• Stödens överdrag kan tvättas

•  Abduktionskil
• Justerbar
• Abduktionskil för låren
• Finns i två storlekar
• Abduktionskilens överdrag kan tvättas

•  Fotplatta
• Fotplattans vinkel kan justeras
• Underbenets längd kan justeras
• Kan höjas
• Med anatomisk längdkompensering
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Bröstsele

Höftbälte
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Färger, tillval och storlekar

•  Standard klädsel •  Mikrofiber Melange klädsel

•  Ramfärger

Brun/Beige Cerise/GråGrön/Beige Blå/Brun Limegrön/Brun

Silver metallic Svart

Stoppning: Mjuk och skön – helt rätt för barn
Den nya stoppningen i Kimba Neo ser inte bara snyggare ut, 
utan har dessutom en terapeutisk funktion. Den stabiliserar 
barnet just där det behöver extra stöd. Tack vare det tåliga, 
tvättbara men samtidigt mjuka materialet (en mikrofiber-
blandning) kommer barnet att känna att det sitter skönt och 
tryggt.

•  Tillbehör (exempel)

Sufflett och Handbåge Bord grått Bord transparent Förvaringskorg
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Kimba Neo storlek 1

Totalbredd 60 cm

Framhjul diameter 18 cm

Bakhjul diameter 28 cm

Körbygel höjd (min./max.) 71/116 cm

Sitstilt (min./max.) -10°/+35°

Max. belastning 55 kg

Vikt underrede 10.5 kg

Mått ihopfälld utan sits (LxBxH) 79 x 60 x 46

Min. mått ihopfälld + med sits vänd 
framåt 90 x 60 x 53

Ålder  ca  1– 6 år

Standardklädsel Ventilerad spacer fabric

Tillvalsklädsel Mikrofiber Melange

Förvaringskorg max. belastning 7 kg

Kimba Sits storlek 1

Sitbredd 19 – 31 cm

Sittdjup 20 – 30 cm

Ryggstödshöjd 41– 61 cm

Ryggstödslutning 80°–180°

Höjdjustering av bålstöd 
(min./max.) 30/45 cm

Breddjustering av bålstöd 5 cm

Underbenslängd 19 – 31 cm

Max. belastning 40 kg

Vikt sits 7.5 kg

Mått ihopfälld med höftstöd 
(LxBxH) 58 x 37 x 42

Ålder ca  1– 6 år

Standardklädsel Ventilerad spacer fabric

Tillvalsklädsel Mikrofiber Melange

Tekniska data

Kimba Neo storlek 2

Totalbredd 70 cm

Framhjul diameter 18 cm

Bakhjul diameter 28 cm

Körbygel höjd (min./max.) 71/116 cm

Sitstilt (min./max.) -10°/+35°

Max. belastning 55 kg

Vikt underrede 11.5 kg

Mått ihopfälld utan sits (LxBxH) 79 x 67 x 47

Min. mått ihopfälld + med sits vänd 
framåt 97 x 67 x 59

Ålder ca  4– 10 år

Standardklädsel Ventilerad spacer fabric

Tillvalsklädsel Mikrofiber Melange

Förvaringskorg max. belastning 7 kg

Kimba Sits storlek 2

Sitbredd 24 – 40 cm

Sittdjup 26 – 35 cm

Ryggstödshöjd 56– 70 cm

Ryggstödslutning 80°–180°

Höjdjustering av bålstöd 
(min./max.) 35/50 cm

Breddjustering av bålstöd 5 cm

Underbenslängd 20 – 37 cm

Max. belastning 40 kg

Vikt sits 8 kg

Mått ihopfälld med höftstöd 
(LxBxH) 59 x 43 x 58

Ålder ca  4– 10 år

Standardklädsel Ventilerad spacer fabric

Tillvalsklädsel Mikrofiber Melange

•  Underreden

•  Sittenheter
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Otto Bock Scandinavia AB 
Box 623, 601 14 Norrköping / Sverige 
T +46 11 28 06 00 · F +46 11 30 20 05 
info@ottobock.se · www.ottobock.se


