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1. Tiltenkt bruk
Scooot er en 4-i-1 konfigurerbar mobilitetssykkel ment for å hjelpe barn med spesielle behov 
å utvikle, utforske og delta på en måte som passer best deres fysiske og kognitive evner både 
for morsomme og terapeutiske formål. 

Crawl-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets overkropp i liggende stilling som gjør
at hender og føtter er fri til å mobilisere. I denne stillingen vil barnet jobbe med å utvikle 
hode- og kroppskontroll, skulderstabilitet og andre bevegelser.

Scoot-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken og overkropp i en oppreist 
sittende stilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle styrke og koordinering, samt 
kontinuerlig utvikling av hodekontroll.

Ride-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken, over- og underkropp i en 
oppreist sittestilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle overkroppskoordinasjon 
og styrke hodekontroll.

Pooosh-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken, over- og underkropp i en
oppreist sittestilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle overkroppskoordinasjon 
og styrke hodekontroll med assistanse fra omsorgsperson.

Scooot er generelt egnet for barn med cerebral parese GMFCS III-V. På grunn av sin
konfigurerbarhet, kan terapeutisk bruk for barn med cerebral parese GMFCS I-II også bruke 
Scooot. Bruk av Scooot for terapeutisk utfall vil sannsynligvis sammenfalle med pågående 
intervensjon fra en rekke tverrfaglige team for å utvikle barnets fysiske, kognitive, sosiale og
sensoriske funksjon.

Bruken av enheten baseres på brukerens behov. Crawl-konfigurasjonen må kun brukes i korte 
tidsperioder basert på barnets toleranse, mens Scoot,- og Ride-konfigurasjonen kan brukes 
som barnets primære mobilitetsapparat og derfor opptil flere timer per dag basert på barnets 
toleranse.

Crawl

Scoot

Ride

Pooosh
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Deler

Ryggstøtte

Polstret trekk

Skyvestang

Hjul og fotbrett

Scooot base

Vi anbefaler at det utføres daglige produktinspeksjoner (i henhold til avsnitt 8 i denne 
bruksanvisningen) for å sikre forsvarlig bruk av produktet.

James Leckey Design Ltd er ikke ansvarlig dersom produktet brukes utenfor 
tiltenkt sikker bruk. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt Firefly Kundeservice på: 
UK 0800 318265, ROI 1800 626020 eller customer.enquiries@fireflyfriends.com
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2. Sertifisering

3. Advarsler og forsiktighetsregler

Scooot er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EUs og Storbritannias 
regelverk. Som produsent erklærer James Leckey Design Limited, at dette produktet
samsvarer med Medical Device Regulation (2017/745), UK Medical Device Forskrifter 2002, 
Medial Device Direktiv (93/42 EEC) og EN 12182:2012 Hjelpemidler for personer med nedsatt 
funksjonsevne, generelle krav og testmetoder.

Advarsel om finger-/hånd-klemfare

Advarsel om fot-klemfare

Varsel til bruker og/eller pasient: Enhver alvorlig hendelse som
oppstår i forhold til enheten skal rapporteres til produsenten og
kompetent myndighet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

Generelle brukerråd

NB!

Dersom man ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til fysisk skade, skade på produktet 
eller skade på miljøet!

• Når et barn er i Pooosh-konfigurasjonen, pass på at barnets hender ikke er i  
nærheten av hjulene.

• Vær oppmerksom på klemfare mellom setebunn, fotstøtte, hjul og gulv.

• Vær oppmerksom på klemfare i hjuleiker, mellom setebasen, fotstøtten, hjul og gulv.

• Gjør minst mulig justeringer mens brukeren bruker produktet. 

• Gjør minst mulig justeringer mens brukeren bruker produktet. 



6

Advarsel om veltfare

Sikkerhet under bruk

Advarsel om daglige kontroller

Advarsel om kraftig rengjøring

Advarsel om rengjøring

• Bruk aldri produktet på skråninger med mer enn 5 grader eller på ujevnt underlag eller 
ujevnt terreng.

• Inn- og utstigning av produktet må gjøres med tilsyn.

• Produktet skal kontrolleres daglig før bruk for å sikre at alle komponenter er sikkert festet 
og trygt å bruke.

• Ikke bruk hageslange eller høytrykkspyler ved rengjøring av produktet. Se Rengjøring og 
pleieinformasjon i bruksanvisningen.

• Rengjør produktet regelmessig for å hindre oppbygging av smuss. Akkumulert smuss kan 
ødelegge stoffet. Bruk kun rengjøringsprodukter uten slipende eller etsende innhold. Bruk 
en fuktig klut for å rengjøre produktet, men ikke bruk rennende vann på trekket mens det 
fortsatt er festet til produktet. Se Rengjøring og pleieinformasjon i bruksanvisningen. 

• Sørg for at beltet er sikkert påført og festet.

• Dersom barnet viser noen form for ubehag, ta barnet ut av produktet snarest.

• Barnet bør ikke etterlates uten tilsyn mens det bruker Scooot.

• Sørg for at stropper og annet tilbehør holdes borte fra brukerens hals, når barnet  
plasseres på Scooot og under bruk av produktet, for å unngå kvelningsrisiko.

• Pass på å ikke få fingre i klem under montering og justering.
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Advarsel ved resirkulering

Advarsel før bruk

• Ved resirkulering av produktet, se retningslinjer for resirkulering i ditt nærområde. 

• Før bruk, la produktet stå i 2 timer for å akklimatisere seg til romtemperatur.

UK/ROI: Varer kan returneres til produsent for garantireparasjon eller erstatning opptil 12 
måneder fra mottak. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sikre at varene som returneres er
hensiktsmessig pakket, fortrinnsvis i original emballasje.

Internasjonale kunder: 
Varer kan returneres til produsent for garantireparasjon eller erstatning opptil 12 måneder
fra mottak. Vennligst kontakt produsenten for å få saksreferanse-ID iht. den internasjonale 
returprosedyren. Kunden er ansvarlig for kostnaden for å returnere varene. Når produktet er 
returnert til produsenten, vil det repareres eller byttes ut og varen returnes til kunden innen 14 
dager.

4. Vilkår for garanti

5. Sikkerhetsinformasjon
1. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan sette deg og/eller barnet ditt i fare.
Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.

2. Scooot må brukes under tilsyn av en voksen til enhver tid.

3. Kontroller at alle komponenter er forsvarlig festet før bruk.

4. Ikke modifiser din Scooot eller bruk andre komponenter enn Firefly-godkjente komponenter. 
Scooot skal ikke brukes dersom noen av komponentene er defekte.

5. Ikke bruk andre komponenter dersom en del blir ødelagt – reservedeler kan bestilles ved å 
kontakte kundeservice i Storbritannia: 0800 318265, ROI 1800 626020, 
mail: customer.enquiries@fireflyfriends.com eller Hjelpemiddelspesialisten AS.



8

6. Hold løse deler unna små barn, da de kan utgjøre kvelningsfare.

7. Husk alltid at Scooot ikke har bremser, og at den bør kun brukes på flate og jevne overflater. 
Scooot skal ikke brukes på eller i trapper.

8. Utfør eventuelle posisjonsjusteringer og sørg for at belter og spenner er helt festet mens 
barnet sitter i Scooot. I Ride-konfigurasjonen bør fotstøtten justeres slik at barnets føtter 
ikke strekker seg utover enden av fotstøtten.

9. Skyvestangen skal kun brukes i Ride-konfigurasjonen. Det er ikke trygt å bruke 
skyvestangen når barnet kjører selv ved hjelp av beina. 
Sørg for at Scooot står stødig eller er rygget opp mot en vegg før barnet settes i/på produktet.

10. Hvis barnet ditt bruker Scooot ute og er selvgående i Ride-konfigurasjonen, er det viktig å
sjekke at hjulene er rene.

11. Når Scooot ikke er i bruk, bør den oppbevares forsvarlig på et tørt sted og vekk fra 
ekstreme temperaturer.

12. Sjekk at omgivelsene er trygge før du lar barnet ditt bruke Scooot. Husholdningsartikler 
eller møbler kan utgjøre fare hvis de har skarpe hjørner eller skaper hindringer.

13. Ikke dytt Scooot ved motstand, da barnet kan bli skadet. 

14. Det anbefales at barnet har på seg joggesko ved bruk av produktet av sikkerhetsmessige 
årsaker. Bare føtter, sandaler eller tøfler er ikke anbefalt.

15. Ved montering av Ride-konfigurasjonen, sikre at hjulbeskyttelsesfester er sikre og
fotstøtten er justert og sikret i henhold til avsnitt 11.2.

16. Hvis du er i tvil om trygg bruk av Scooot eller eventuelle deler skulle bli ødelagt, vennligst 
slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt Firefly kundeservice i Storbritannia
0800 318265, ROI 1800 626020, mail: customer.enquiries@fireflyfriends.com eller
Hjelpemiddelspesialisten AS.

17. Scooot-trekket overholder brannsikkerhetsforskrifter i samsvar med EN1021-1.
Produktet skal likevel alltid holdes unna åpen ild eller høye temperaturer.

18. Rengjør produktet regelmessig i samsvar med § 7 i denne bruksanvisningen. Ikke bruk 
rengjøringsmidler med slipemiddel. Utfør vedlikeholdssjekker med jevne mellomrom og
sikre at produktet ditt fungerer slik det skal.

Når et barn er i
Pooosh-konfigurasjon, 
sørg for at barnets hender 
holdes unna hjulene!
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6. Forholdsregler og kontraindikasjoner
Forholdsregler

Kontraindikasjoner

• Ryggdeformiteter som f.eks skoliose eller kyfose. 

• Alvorlige muskelkontrakturer. 

• Alvorlig muskel eller skjelett asymmetri inkludert hoftedislokasjon. 

• Progressiv og muskelsvinnsforhold. 

• Høy risiko eller nylig beinbrudd. 

• Høy risiko for trykkrelatert skade eller åpne sår. 

• Sterke, ukontrollerte bevegelsemønstre. 

• Dårlig kontrollert anfallsaktivitet. 

• Barn avhengig av bruk av perkutan endoskopisk gastrostomi. 

• Medisinsk ustabilitet inkludert kompromitterte luftveier eller kardiovaskulær funksjon. 

• Avhengig av 3. parts livsopprettholdende apparater som f.eks oksygentank. 

• Betydelige lærevansker og/eller atferdsproblemer.

Det er ingen kontraindikasjoner knyttet til bruken av Scooot.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner tas etter skjønn av terapeut eller forelder. Leckey
og Firefly anbefaler at en utdannet og erfaren terapeut er tilstede under alle vurderinger, 
oppsett og konfigurasjoner for å minimere risiko.
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7. Rengjøring og vedlikehold

8. Daglig produktsjekk

Hoftebelte og pute

Plastoverflatene på Scooot kan eventuelt tørkes ren med varmt såpevann og en myk klut eller 
svamp. Slipende rengjøringsmiddel kan skrape eller lage merker på Scooot.

Ikke rengjør noen av delene med rengjøringsmiddel som inneholder blekemiddel.

Vi anbefaler at ulike sjekk på Scooot utføres før bruk for å sikre at produktet er trygt.
De anbefalte sjekkene er detaljert nedenfor.

Sjekk at puten er godt festet som vist i avsnitt 11.2.
Sjekk at strikken ikke er løs eller i kontakt med andre beslag.
Sjekk at strikken ikke er vridd.
Sjekk at det fremre hjulet er montert og sikkert.

• Beltet kan fjernes fra ryggstøtten for vask. 
Oppbevar tilbehør/deler på et trygt sted og unna barn. 

• Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 40°C eller lavere. Ved førstegangs vask av Scooot- 
pute eller belte, bør det vaskes separat fra andre plagg for å redusere risikoen for smitte av  
farge. 

• Ikke bruk tørketrommel, eller stryk puten og/eller beltet. 

• Fjern flekker så raskt som mulig med klut eller svamp. Klut med varmt såpevann er effektiv 
for fjerning av vanlig smuss og mindre søl. 

• Antiseptiske rengjøringsmidler kan brukes på kraftigere flekker. Sørg for at rengjørings- 
midler er helt fjernet etter vask. 

• Ikke bruk løsemidler til å rengjøre eller fjerne flekker fra beltet eller puten. 

• Ikke blek produktet. 

• Ikke tørrens puten eller hoftebeltet.

1. 
2. 
3. 
4. 

Crawl
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Sørg for at ryggstøtten er festet ordentlig.

Sjekk at festene til hjulet er sikkert montert.

Sørg for at ryggstøtten er sikker i henhold til sjekk 5-8.

Sørg for at den avanserte ryggstøtteputen sitter riktig på som på s.19.

Hvis du bruker trekket, gjennomfør sjekk 1-3.

Sørg for at ryggstøtten er festet i henhold til sjekk 5-8.

Sørg for at skyvestangen er sikker som i steg 8 på s.19.

Pass på at knappene på sidene er festet riktig som på s.19.

Sørg for at de myke berøringsknappene på kjørehåndtaket er sikre og skrudd godt fast.

Hvis du bruker trekket, gjennomfør sjekk 1-3.
Sjekk at hjulenheten er festet sikkert (se avsnitt 11.2 Trinn 4-7).
Sørg for at fotstøtten er justert og tilpasset barnet ditt.
Sørg for at fotstøtten er sikker.
Sjekk at fremre hjul er fjernet fra basen.

Sørg for at beltet er godt festet til ryggstøtten og at spennen fungerer som den skal.
Sjekk at det fremre hjulet er montert og sikkert.

5. 

9. 

6. 

10. 

17. 

20. 

18. 

16. 

19. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

7. 
8. 

Scoot

Ride

Pooosh

Avansert ryggpute

Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt eller hvis noen deler skulle svikte, 
vennligst stopp bruk av produktet og kontakt kundeservice så snart som mulig.
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9. Redistribuering av Fireflyprodukter
Før du utsteder et produkt på nytt, anbefales at det at den desinfiseres ved å bruke følgende 
prosedyrer:

NB: Rengjør alltid produktet først for å fjerne smuss før desinfisering.

Dersom det er mulig, anbefaler vi bruk av automatisert ”fogger” desinfeksjonssystem som 
brukes for å dekke produktets hele overflater med et desinfeksjonsmiddel.
Produsentens instruksjoner for det valgte systemet skal henvises til før bruk og
følges nøyaktig.

Dersom automatisert desinfeksjonssystem er ikke tilgjengelig, bør produktets overflater 
tørkes over med desinfiserende servietter eller flytende desinfeksjonsmiddel med en myk 
klut.
Egnede produkter er 70 % IPA, 70 % alkohol eller fortynnet blekemiddel. Produsentens 
instruksjoner for valg av produkt skal følges.
Produkttrekk og tekstiler bør rengjøres grundig i henhold til avsnitt, ”Rengjøring
og vedlikehold”, i denne bruksanvisningen.

Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. Hvis du er i tvil om sikker 
bruk av ditt Firefly-produkt eller hvis noen deler er ødelagte, vennligst slutt å bruke 
produktet og ta kontakt med kundeservice på: UK 0800 318265, ROI 1800 626020 eller 
customer.enquiries@fireflyfriends.com.

1. 

2. 

10. Service
Defekte produkter kan repareres eller erstattet av Firefly, hvis produktet fortsatt er dekket av 
garantien. Produktet returneres til Firefly for videre befaring. Gebyr for transport kan 
tilkomme.

For alle servicerelaterte problemer kontakt Kundeservice på :UK 0800 318265, ROI 1800 
626020 eller customer.enquiries@fireflyfriends.com.
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11.1 Hvordan vite om Scooot passer for barnet ditt

11. Instruksjoner for bruk

Vurdering
Scooot er et tidlig mobilitetsprodukt, designet for å gi barn en morsom opplevelse og mulig-
het for uavhengig bevegelse. Scooot er ment for barn fra ca 2-6 år (avhengig av størrelse) og 
Gross Motor Function Classification (GMFCS) nivåer I - IV, avhengig av deres utviklingsnivå.

Barnet ditt vil få mest mulig ut av
Scooot (i alle konfigurasjoner) hvis de
er i stand til å holde hodet oppe,
og har god kontroll i sittende stilling, noe 
som betyr at de kan sitte på gulvet
med litt bekkenstøtte.

Hvis barnets hodekontroll fortsatt er i 
utvikling, anbefaler vi å vente til den blir 
bedre før barnet bruker Scooot.

Se videoer på:
www.fireflyfriends.com
for ytterligere detaljer.
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11.2 Pakke ut og montere Scooot
Pass på at du ikke skjærer gjennom boksen
da du kan skade delene på innsiden. Delene 
ligger i polyetylenposer. Sjekk at du har alle 
delene som følger med.

Slik monterer du din Scooot:
Velg hvilken konfigurasjon du ønsker å 
sette sammen:

Deler som følger med:

A

B

G

I

H

JJ

F

K

E

C D

1xM8x65mm

1xM8 skive

1xM10 skive

1x hjul

Hestesko plate

2xM6x120mm

1x6mm unbraconøkkel

2x5mm unbraconøkkel

1x4mm unbraconøkkel
1x3mm unbraconøkkel

Ryggstøtte-
plate

1x10x16mm

2xM6
møbel-
koblinger

2xM5x10mm

2xM8x25mm 2xM8x25skive

Hold polyetylenposer
vekk fra barn.

Din Scooot kommer med en instruksjons-
pakke som inneholder alle deler og verktøy 
du trenger for montering.
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Steg 1 Steg 1

Monter den elastiske 
strikken som vist, for å 
sikre at det ikke vil 
komme i klem i hjulene.

Hvis du ønsker å bruke Scooot i Scoot
eller Crawl-konfigurasjon, må du feste 
det fremre hjulet. Ta hjulet I, beslag F og 
skive G, og fest til Scoootbasen med 
verktøyet som er inkludert i pakken.

Det fremre hjulet skal ikke monteres
hvis du bruker Scooot i Ride eller
Pooosh-konfigurasjon.

Monter trekket til basen.
Fest trekket med den elastiske strikken
med den myke siden opp.
Rett inn sporet i polstringen med
de to hullene i toppen av basen.
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Steg 3

For å feste ryggstøtten, sett inn ryggstøtte-
festet gjennom sporene i trekket så begge 
sitter godt i hullene på Scooot-basen.

Fest ryggstøtten, braketten og møbel-
koblingene til undersiden med
ryggstøtteplaten og skruene som vist. 
Bruk verktøyene som følger med for å 
stramme skruene og sikre ryggstøtten. Sørg 
for at ryggstøtten ikke vingler.

Hvis det er bevegelse
i ryggstøtten, stram 
til boltene.



Steg 4

Steg 5

Skyv Scooot-basen opp og på de tre 
utstående pinnene på hjulmonteringen 
slik at de passer inn i hullene.

Snu Scooot for å få tilgang til undersiden. 
Med boltene og skivene, monter Ride-
konfigurasjonen på de tre stedene ved hjelp 
av verktøyet som følger med.

Sjekk at hjulene
sitter godt fast

17



Steg 6 Steg 7

Juster lengden på fotstøtten slik at den 
passer barnet ditt ved å løsne de uthevede
boltene og skyv fotstøtten inn eller ut.

Bruk de to festene (E) for å feste hestesko-
platen (H) foran på Scooot som vist på bildet 
under.

Fjern hjulet og beslagene (deler F,G,I) og 
oppbevar de på et trygt sted.

Du kan nå bruke Scooot i
Ride-konfigurasjon.

I Ride-konfigurasjonen er det
nødvendig å fjerne fronthjulet 
før bruk.

Sørg for at boltene er
strammet helt til før
barnet bruker Scooot.

18



Steg 8

Feste avansert ryggstøtte

For å feste skyvehåndtaket plasserer du stangen innen-
for det viste området. Stramme skrue A for å sikre at 
stangen sitter godt fast. Juster stangen til din passende
høyde og stram med skrue B.

Sørg for at stangen er sikker før bruk.

Hvis du har valgt avansert ryggpute som 
tilbehør, skyv den på ryggstøtten før du fester 
ryggstøtten til Scooot.

Trekk puten over plastryggen. Hekt strikken 
over for å feste trekket til ryggstøtten. Krok 
endedelen av dekselet over bakdelen av 
ryggstøtten.
Plasser støttene i sporene som vises
og fest dem.

Flytt for å justere høyden på støttene
opp og ned mellom de fire festene.

19



11.3 Sette barnet på Scooot
Før du begynner å bruke Scooot, sørg for at alle komponenter er justert og strammet. 
Sjekk elastiske stropper for tegn på skade eller slitasje. Hvis det er tegn på skade,
ikke bruk produktet og kontakt kundeservice for råd. Sett Scooot i en stilling slik at den ikke 
beveger seg mens barnet ditt setter seg på den. Hold den stødig eller plasser den mot en vegg 
for ekstra støtte.

Barnet ditt bør bruke Crawl på mageleie som vist på 
bildet. Barnets hode vil vende mot fronten av Scooot
(hvor Firefly-logoen er plassert).

Husk at det ikke er bremser på Scooot, så bruk 
Crawl-konfigurasjonen på en flat overflate. 
Overvåk barnet ditt for å sikre at hendene ikke 
kommer under hjulene.

Før du bruker Scooot i Scoot-konfigurasjon, sikre at 
alle komponenter er justert slik som anbefalt i
Seksjon 11.2, og sjekk elastiske stropper for tegn på 
skade eller slitasje. Hvis det er skade, ikke bruk 
produktet og kontakt kundeservice for råd. Pass på at 
Scooot ikke beveger seg når barnet setter seg på den.

Hold den stødig eller plasser den mot en
vegg for ekstra støtte.

Sørg for at ryggstøtten er festet sikkert ved å følge 
monteringsinstruksjoner i avsnitt 11.2 Steg 3.

Åpne beltet og plasser barnet ditt slik at ryggen vender mot ryggstøtten.

Fest beltet rundt barnets midje. Klikk sammen og trekk de to D-ringene vekk fra midten for å
stramme beltet. Pass på at beltet ikke blir vridd.

Når du bruker Scoot, kan barnet dytte seg 
bakover, forover eller sidelengs ved å bruke 
bena. Husk at det ikke er bremser på Scooot, 
så bruk den på en flat overflate. Pass på at 
barnet ikke får hendene i klem under hjulene.

1

2

Scooot i Crawl-konfigurasjon

Scooot i Scoot-konfigurasjon

Forsikre deg om at 
barnet ditt er komfortabelt
og stabilt i Scoot-
konfigurasjon før bruk.
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Før du begynner å bruke Scooot, sørg for at alle komponenter er justert og strammet for å 
passe. Sjekk elastiske stropper for tegn på skade eller slitasje. Hvis det er tegn på skade,
ikke bruk produktet og kontakt kundeservice for råd. Sett Scooot i en stilling slik at den ikke 
beveger seg mens barnet ditt setter seg på den. Hold den stødig eller plasser den mot en vegg 
for ekstra støtte.

Juster fotstøtten slik at den passer barnets benlengde slik at føttene deres ikke strekker seg 
utover enden av fotstøtten. Se avsnitt 11.2 Steg 4-6.

Åpne beltet og plasser barnet slik at ryggen er opp mot ryggstøtten.

Fest beltet rundt barnets midje. Klikk sammen og trekk de to D-ringene vekk fra midten for å 
stramme beltet. Pass på at beltet ikke blir vridd. 

Når du bruker Ride-konfigurasjonen, kan barnet dytte seg selv fremover eller bakover ved 
hjelp av hjulene. Ved å dytte fremover på høyre hjul vil det resultere i en venstresving,
og ved å dytte fremover på venstre hjul vil det resultere i en høyresving. Ved å dytte bakover 
på høyre hjul vil det resultere i en høyresving og ved å dytte bakover på venstre hjul vil det
resultere i en venstresving.

3 Scooot i Ride-konfigurasjon

Forsikre deg om at 
barnet ditt er komfortabelt
og stabilt i Ride-
konfigurasjon før bruk.
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Følg instruksjonene i henhold til Ride-
konfigurasjonen. Sørg for at skyvestangen er 
montert på ryggstøtten før du setter barnet i 
Scooot. Sørg for at begge knottene på skyve-
stangen er godt festet. En voksen eller eldre 
barn må dytte og overvåke barnet mens det 
sitter på Scooot til enhver tid.

4 Pooosh

Når et barn er i Pooosh-
konfigurasjon, sørg for at 
barnets hender er borte fra 
hjulenheten.

Vær oppmerksom på 
barnets hender når du 
bruker Pooosh funksjonen.
Sørg for at hendene ikke 
kommer i nærheten av 
eikene til hjulene for å 
minimere risikoen for at
hendene kommer i klem.
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11.4 Scooot og barnets utvikling
Uansett hvilken konfigurasjon av Scooot barnet bruker, vil de ha muligheter for å utvikle 
fysiske, kognitive og sensoriske evner samtidig som de har det kjempegøy!

Aktiv bevegelse bidrar til kognitiv utvikling – det hjelper barn å lære retningsbestemte
instruksjoner (fremover, bakover etc.) samt dybde- og avstandspersepsjon som er nødvendig 
for å se hindringer. Ved å gjøre dette, forbedres kroppsbevisstheten ettersom barnet får en 
bedre følelse av hvordan de kan forholde seg til omgivelsene deres. Dette kan også føre til 
bedre hånd- og øyekoordinasjon, samt koordinasjon og trening av ben, armer, nakke, mage og 
rygg. I Crawl og Ride-konfigurasjon, er små hender eksponert for et bredere spekter av senso-
riske erfaringer og styrking av skuldre – dette betyr også forbedret manipulasjonsevne.

12. Teknisk informasjon

Fotplatejustering
Avstand fra ryggstøtte

Hjulbuebredde

Ryggbredde

Rygghøyde (fra sete)

Setebredde 
Maks. anbefalt hoftebredde

Størrelse

Ytterligere mål

23 cm

26 cm

30 cm

23 cm

Crawl:
L: 46cm  B: 45cm  H:16cm

Scoot:
L: 46cm  B: 45cm  H:32cm

Ride (v/min.innstilling:
L: 62cm  B: 45cm  H:32cm

Ride (v/maks.innstilling:
L: 73cm  B: 45cm  H:32cm

Ryggstøtte: B: 26cm

Avansert ryggstøtte: B: 42cm

Skyvestang:
H: 89cm (maks. fra gulv)
H: 80cm (min. fra gulv)

(benlengde sittende fra
sete til føtter)

Ved minimumsinnstilling: 52 cm
Ved maksimumsinnstilling: 63 cm
(fra front til fotstøtte)
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13. Symboler

Medisinsk enhet

Les bruksanvisning

CE-merking

Advarsel

Produsent

Produktkode

Serienummer

Maks. brukervekt

Produksjonsdato

Latexfri

Unik enhetsidentifikasjon

Maskinvask - 40°C

Ikke bruk tørketrommel

Ikke bruk strykejern

Ikke bruk blekningsmiddel

Ikke rensing

24



14. Ofte stilte spørsmål
1. Hvordan vet jeg om Scooot er egnet for barnet mitt?

2. Er det grunner til å ikke bruke Scooot?

3. Hvor lenge bør barnet mitt bruke Scooot?

4. Hvor mange ganger i uken bør barnet mitt bruke Scooot?

5. Barnet mitt liker ikke en av konfigurasjonene. Hva burde jeg gjøre?

6. Kan jeg bruke Scooot utendørs?

Scooot er et mobilitetsprodukt, designet for å gi barn en morsom opplevelse og mulighet for 
selvstendig bevegelse. Scooot er laget for barn fra ca. 2-6 år (avhengig av deres
størrelse) og Gross Motor Function Classification System (GMFCS) nivåer I - IV, avhengig av  
deres utviklingsnivå.

Barnet ditt vil få mest mulig ut av sin Scooot (i alle konfigurasjoner) dersom de er i stand til å 
holde sitt eget hode oppe, og har god kontroll i sittende stilling, eventuelt sittende stilling med 
sidestøtte.

Barnet ditt vil finne det vanskelig å bruke Scooot (i hvilken som helst konfigurasjon) hvis de
har begrenset hode- og kroppskontroll, eller sitteevne.

Hvis barnet ditt ikke har god kroppskontroll, eller hatt visse typer operasjoner, anbefales det å 
søke råd fra fysioterapeut og/eller lege.

Dette kan variere avhengig av barnets evner, humør og tid på dagen. Dersom barnet blir trøtt 
og sliten kan dette påvirke deres evner i andre daglige aktiviteter.

Dersom barnet ditt har glede av å bruke Scooot ofte, kan det brukes daglig. Hvis barnet har 
behov for pauser, eller har diagnose som indikerer kortere bruk, må det følges. 

Scooot skal være en morsomt aktivitet som gir terapeutiske fordeler. Det er mest sannsynlig 
at barn misliker Crawl-konfigurasjonen, hvor barnet skal holde hodet oppe hvilket kan være 
tungt. Hvis du ønsker å jobbe videre med hodekontroll, bør dette gjøres litt etter litt og ikke 
presse barnet. Man trenger ikke å bruke Scooot i alle konfigurasjoner.

Scooot kan fint brukes ute på flate og jevne overflater. Bruk på grus og gress anbefales ikke. 
Hvis barnet ditt er selvgående, er det viktig at du sjekker at hjulene er rene til alle tider.

25



Notater
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