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SØSKENDESÆDE

Baby Dan:

Søskendesæde fås til almindelig
barnevogn og tvillingebarnevognen.
Endvidere fås et dobbeltsæde til
tvillingebarnevogn.

Erfaringsudveksling:

Det kan ikke anbefales at bruge søskendesædet. Hvis det er muligt, er det bedre at
sætte børnene op i barnevognskassen, hvis barnevognen er bygget til det.
Der findes ingen korrekte måder at løfte et barn korrekt op på et søskendesæde.
Kan købes hos: Babysam A.m.b.a. WWW.babysam.dk

Vareundersøgelse fra Råd og Resultater 7/96, side9
--Forbrugerstyrelsen – Amagerfælledvej 56, 2300 København S --Søskendesæder er risikable. I forbindelse med testen af de ti barnevogne blev
også et såkaldt søskendesæde testet. Sædet blev testet på samtlige
barnevogne og belastet med en dummy på 15 kilo liggende i barnevognen og en
tilsvarende siddende på søskendesædet. Den ekstra vægt bevirkede, at
barnevognen nemt tipper, og derfor frarådes det at slippe styret.
Søskendesædet skal altså anvendes med den største påpasselighed.
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BARNEVOGNSSELER
F.Thorn Snup Let sele.

Baby Dan 2 Sele.

Er DVN-godkendt 6 mdr. 3 år.
Fås i flere farver.

Er DVN-godkendt 6 mdr. 3 år.

J.Baby Dan Klik sele.

Er DVN-godkendt 6 mdr. 3 år.

Erfaringsudveksling:

For at give dagplejeren den bedste arbejdsstilling skal selen kunne åbnes helt,
så børnene ikke skal løftes ned i selen.
Snup Let Sele: Børnene kan nemt spænde dem op. Børnene kan komme ud af
selen, da selestrammerne let løsnes.
Kan købes hos: Babysam A.m.b.a. WWW.babysam.dk
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STROPPER
Stropper til montering på barnevogne og klapvogne.
Kan fås med og uden trykknapper.

ERFARINGSUDVEKSLING:
Børnene har nemmere ved at holde fast og får en bedre gå afstand fra hjulene.
Kan købes hos: BabySam A.m.b.a. WWW.babysam.dk
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MADRASSER
Madrasser:
Madrasserne fås i str. 60 x 120 el. 60 x
130 cm, ligesom de fås i flere forskellige
tykkelser.

Erfaringsudveksling:

Dagplejerne undgår mange
uhensigtsmæssige løft.

Kan købes hos: BabySam A.m.b.A. www.babysam.dk
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TVILLINGEKLAPVOGN
Brio Duette:
Tvillingeklapvogn med justerbar ryg. Styret
kan indstilles i 3 højder med svingbar
frontbøjle, der giver mulighed for at børnene
selv kan kravle op.
Fås i stof og nappa.
Tilbehør: Kørepose med lynlås i begge sider,
Regnslag, Kaleche

Erfaringsudveksling:
God solid klapvogn. Kan afhjælpe dagplejerne med mange uhensigtsmæssige løft.
Ligeledes er det godt, at styret kan indstilles.
Ved den svingbare frontbøjle, sidder der en plastik clips i hver side som enten er
meget stram eller er så løs, at børn kan spænde den op. (Kan fås som reservedel).
Det anbefales at købe klapvognen i nappa, der er mere rengøringsvenlig og holdbar.
Forcromningen er for dårlig - ruster nemt.
Kan købes hos:
BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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TVILLINGEKLAPVOGN
Teutonia team alu:
Tvillingeklapvogn med ergonomisk justerbart
Styr. De to forreste hjul er drejelig.
Styrhøjden kan justeres fra 88 cm/ 122cm
Alu stel. – Sæder kan vendes. - Ryggen kan lægges
ned uafhængig af hinanden. - Seler til begge børn.

Tilbehør: Forlæder til benene. Kaleche.

Erfaringsudveksling:
Dejlig let vogn at køre med, god plads til børnene,
nem at indstille i styrhøjden. Kan se børnene når man
køre. . Er god til både høje og lave dagplejere.
Ulamper: Det er en meget bred vogn, 2 børn kan ikke gå
ved samme side. Fodstøtten er af plastik kan ikke holde
til at stå på.

Kan købes hos: Babysam A.m.b.a. WWW.babysam.dk
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TVILLINGEBARNEVOGN

Odder Omega uden servohjul:

Tvillingebarnevogn med luftfyldte
kuglelejehjul og ergonomisk justerbart styr.
Liggemål: 96 x 54 cm
Styrhøjde: 72-100,5 cm
Vognlængde/bredde: 131/73 cm
Vognhøjde: 118 cm
Tilbehør: Regnslag, myggenet

Erfaringsudveksling:
Nem at manøvre med de luftfyldte hjul. Styrhøjden er nem at justere. Stellet er
højere end andre modeller og dermed også god til høje personer. Ved punktering vil et
reservehjul være nødvendigt. (Kan også fås uden slanger så de ikke punkter),

Kan købes hos: BabySam A.m.b.A. WWW.babysam.dk
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TVILLINGEBARNEVOGN

Odder Omega med servohjul:

Tvillingebarnevogn med luftfyldte kuglelejehjul
og ergonomisk justerbart styr. De 2 bagerste
hjul er drejelige.
Liggemål: 96 x 56 cm
Styrhøjde: 80 - 110 cm
Vognlængde/bredde: 130/72cm
Vognhøjde: 130 cm
Tilbehør: Regnslag, myggenet

Erfaringsudveksling:
Styrhøjden er nem at justere. Stellet er højere end andre modeller og dermed også
god til høje personer. Ved punktering vil et reservehjul være nødvendigt. Kan købes
med faste gummihjul. Servohjulene kan slåes til og fra.
Kan købes hos: BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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ARBEJDSSTOL
Dauphin Kontorstol med
gashævning:
Kontorstol på hjul med polstret sæde. Har
gashævning og drejeligt sæde. Stolen kan
indstilles i ryggen og giver derved en god
rygstøtte.
Stolen kan komme ned i en lav højde.

Erfaringsudveksling:

Da stolen kan indstilles i højden er den god
til brug ved legebordet, i garderoben og
ved spisebordet. Det drejelige sæde gør,
at dagplejeren undgår vrid i ryggen.
Kan købes hos: JP Larsen Kontorcenter, Klarup WWW.jpl.dk
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ARBEJDSSTOL

Taburet med gashævning:
Lille taburet på hjul med polstret
sæde, har gashævning og
drejeligt sæde. Den lave model
har en siddehøjde på 33 – 46,5
cm, hvilket er godt til brug i
dagplejen, da det er vigtigt at
kunne komme ned i en lav højde.

Erfaringsudveksling :
Stolen er god til brug ved legebordet, i garderoben og ved spisebordet,
Det drejelige sæde gør at dagplejeren undgår vrid i ryggen.
Den kræver plads, da den har bredt understel.
Kan købes hos: MAX Horsens www.max-horsens.dk
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ARBEJDSSTOL
Voksen Ergorette:
En arbejdsstol der aflaster og styrker
ryggen. Giver samme bevægelsesfrihed
når man sidder, som når man står.
Ergoretten fås i flere varianter med
sædehøjde fra 35 cm til 70 cm. Sædet
fås i massiv lakeret bøg eller polstret
sæde i slidstærkt, ren Tonus uld. Leveres
med glidesko eller med hjul med
hjulbremse.

Erfaringsudveksling:
Den bedste model til dagplejen er den laveste. Kan bruges i mange situationer, bl.a.
ved legebord, spisebord, af- og påklædning af børnene med meget mere. Skåner ryg,
knæ, sikrer korrekt siddestilling med mere. Kan leveres både med bløde g hårde hjul.
Kan købes hos: Klarskov, Vissenberg www.klarskov.dk
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ARBEJDSSTOL
Dynamostol:

Dynamostolen må betragtes som noget af det mest rygvenlige til den lodrette
arbejdsstilling.
Stolen minder om en stor cykelsaddel på drejefod. Sædet er støbt i gummi, så det er
blødt at sidde på. Saddelspidsen er formet som en kugleformet vulst, hvilket
forhindrer, at man glider ned af stolen.

Fidusen ved denne stol er, at benene
skråner meget nedad og spredes let af
vulsten på forkanten. Herved får
bækkenet en sådan justering, at
rygsøjlen automatisk står lodret i sin
naturlige S-form. Man kommer op på
dupperne, som med skråpuden. Benene
rører gulvet i bredstilling, hvilket giver
gode balanceforhold.
Desuden kan hele kroppen drejes ved
hjælp af benene, da sædet er drejbart.
På denne måde slipper rygsøjlen for
smertefremkaldende vridninger.

Lille model 35 – 44 cm
Stor model 40 – 55 cm
Stolen leveres med bløde hjul som standardhjul. Disse er egnet til trægulve.
Hvis stolen har hårde hjul kan disse udskiftes til bløde hjul mod betaling.

Erfaringsudveksling:

Stolen er god og effektiv, specielt i spisesituationen, hvor den kan bruges både ved
det lille legebord og ved det store spisebord. Stolen er ligeledes anvendelig når
børnene skal trækkes af og i tøjet, trøstes m.v. Det drejelige sæde gør, at
dagplejeren undgår vrid.
Kan købes hos: DICA A/S, Industrikrogen 9, DK 4683 Rønnede WWW.dica.dk
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KLIPPESTOL DELUXE

Erfaringsudveksling:
Lille handy stol, til brug hvor der er lidt plads.

Kan købes hos: www.Frisorland.dk
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HØJ BARNESTOL
Trip Trap:
Træstol med regulerbart sæde og
fodstøtte, der kan indstilles så børn i alle
aldre kan bruge den.
Tilbehør: Bøjle og siddepude

Erfaringsudveksling:

Stolen giver mulighed for gode
arbejdsstillinger for dagplejeren, der
samtidig undgår mange unødige løft, da
børnene selv kan kravle op.
Stolen er meget rengøringsvenlig.

Kan købes hos: BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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HØJ BARNESTOL
Hokus pokus:
Stolen kan tillige bruges som legebord.

Tilbehør: Siddepude

Erfaringsudveksling:
Blød og behagelig at sidde i for børnene.
Giver en god rygstøtte for helt små
børn. Fylder ikke så meget. For nogle
børn er den nem at kravle op i. Har
ingen fodstøtte.
Kan købes hos: BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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BARNESTOL
Handy Sitt:
Stolen kan spændes fast på en spisebordsstol med
lav lige ryg. Er sammenklappelig og kan medbringes.
Tilbehør: Siddepude

Erfaringsudveksling:
Stolen er rimelig rengøringsvenlig. De fleste børn
kan selv kravle op i stolen og det styrker derved
deres motoriske udvikling.
Børnene får en god siddehøjde.
Kan købes hos:
BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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PUSLEBORD
Babysam Monica:
Puslebord i massiv brik, hvidbehandlet.
Skuffe som ekstra tilbehør.

Højde 92 cm.
Brede 61 cm.
Dybde 71 cm.
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PUSLEBORD
BabySam Topas:
Puslekommode med
indstillelig bordplade.
Kan højdeindstilles fra
76 til 91 cm. Bredde 119
cm og dybde 70 cm

Erfaringsudveksling:
God og rummelig
pusleplads, som kræver
megen plads.
Kan købes hos:
BabySam A.m.b.A
WWW.babysam.dk
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PUSLEBORD

Brio Vegga:
Væghængt puslebord - ophænges i
individuel højde - metal med puslehynde.
Højde 74 cm, bredde 67 cm, dybde
(sammenklappet) 16 cm/74 cm.
Bærerevnen 75 kg.

Erfaringsudveksling:

Liggedybde er 65 cm og dermed ikke
velegnet til større børn.
Rengøringsvenligt.
Puslebordet skal tjekkes 1 gang årlig om
det sidder forsvarlig i vægen.

Kan købes hos: Baby Sam A.m.b.A. www.babysam.dk
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PUSLEBORD
BabySam ConSet:
Det el justerbare
puslebord giver dig
mulighed for let at
indstille bordets højde og
derved opnå den mest
skånsomme og behagelige
arbejdsstilling. Bordet er
udstyret med to-knaps
sikkerhedsbetjening der
forebygger mod utilsigtet
brug af bordets
hæve/sænke-funktion.
Erfaringsudveksling:
Der er god plads ved
bordet. Det kan justeres i
højden og dermed bruges
af personer med
forskellige højder.
Kan købes hos: BabySam
A.m.b.A WWW.babysam.dk
Højde 68/120cm.
Brede 75 cm.
Dybde 78 cm.
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PUSLEBORD
BabySam Højde justerbar:
Det højde justerbare
pusleborg giver alle
muligheden for at opnå
en korrekt
arbejdsstilling, idet
puslebordet kan
justeres trinløst i
højden. Dette hindrer
unødige belastninger af
ryggen.

Erfaringsudveksling:
Det kan køres helt ned,
så barnet selv kan
kravle op.

Det kan indstilles i
højden efter den person Højde 65/100 cm.
der bruger det.
Brede 90 cm.
Kan købes hos:
Dybde 80 cm.
Vejgaard legetøj,
Virkelyst, Nørresundby,
tlf.: 98 19 28 32
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Puslebord
Babysam Lone i bøg og Lotte i hvidbehandlet fyr.

Fritstående puslebord i træ med 2 hjul. Kan ikke højdeindstilles. modellerne er 88 cm
høje, 73 cm bred og 55 cm dyb.

Erfaringsudveksling:

Puslebordet fylder meget, men kan køres til siden. For at undgå unødvendige løft kan
en eller anden form for stige anvendes.
Kan købes hos:
Babysam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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PUSLEBORD M/MOTOR
Højde justerbart puslebord:
Det højde justerbare puslebord giver alle muligheden for at opnå en korrekt
arbejdsstilling, idet puslebordet kan justeres trinløst i højden.
Dette hindrer unødige belastninger af ryggen.

Erfaringsudveksling:

Dette kan køres helt ned så barnet selv kan kravle op.
Det kan indstilles i højden efter den person der bruger det.
Kan købes hos: Vejgaard legetøj, Virkelyst, 9400 Nørresundby.
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SKAMMEL
Elefantfod:
Hjælpemiddel i plast eller metal med hjul.
Ved belastning låses hjulene, så den står
stille.

Erfaringsudveksling:

Kan bruges til puslepladsen, men er ikke
altid høj nok. Lette børn kan have
problemer med at belaste elefantfoden så
den står fast.
Kan også bruges til dagplejeren at sidde
på, når børnene skal trækkes af og i tøjet,
trøstes med videre.
Kan købes hos:
Baby Sam A.m.b.A. WWW.babysam.dk
J.P. Larsen Kontormøbler, Klarup WWW.jpl.dk

Baby Bjørn:
Giver børnene ekstra højde til at nå f.eks.
toilet, håndvask med mere.
Fås med kraftig skridsikker måtte og
gummifødder.

Erfaringsudveksling:

God og anvendelig. Er rengøringsvenlig.
Skamlen kunne godt ønskes i flere højder.

Kan købes hos: Baby Sam A.m.b.A www.babysam.dk
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TOILETTRÆNER

Anvendes så børnene selv kan kravle op og ned på toilettet.

Erfaringsudveksling:
Kan spare dagplejeren for mange unødige og uhensigtsmæssige løft.

Kan købes hos:
Baby Sam A.m.b.A. www.babysam.dk
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KRAVLEGÅRD
Baby Dan Park'a'Kid
Metalkravlegård i sort eller hvid med bund
i quiltet stof.
Kravlegården er med låge og kan ligeledes
bruges som brændeovnsgitter. Diameter
115 cm. Højde 75 cm.

Erfaringsudveksling:
Det er en god ting, at kravlegården kan
åbnes, så dagplejeren ikke får
uhensigtsmæssige løft.
Kan bruges som weekendseng og passer til
en madress 60 x 120 cm.
Kan formes efter behov.
Kan købes hos: BabySam A.m.b.A WWW.babysam.dk
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OP’SEDASSEN
Opbevarings og hjælpemiddel. Børnene kan selv kravle op og ned.
Hylderne kan bruges til f.eks. sko – bleer – klude og meget andet.
Materiale: robust fyrretræ der er lakeret 2 gange og er dermed
meget rengøringsvenlig.
Leveres med et bånd, der fastgøres til bagvæggen, så stativet ikke
vælter.

Kan købes hos : Kirvi Design, V/ Finn Kristiansen, Kirkebækvej 162,
Romlund, 8800 Viborg tlf. 86 64 75 76.
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TRÆSTIGE
Hammer træstige:
En god puslestige, med gode brede flade trin
Som gør det nemt at kravle op og ned. Kan også
bruges til barnevognen. Stigen er ca. 90cm høj
og passer til alm. Puslebordhøjde, leveres med
beslag til at stigen kan hvile på bordkanten,
stigen står på gummi-fødder.
Stigen er i ubehandlet lyst fyr træ.

Erfaringsudveksling:

Et godt redskab, så børnene selv kan kravle
op og ned af puslebordet. Fylder og vejer ikke
meget. Spare dagplejeren for mange løft.
Børnene lære hurtig at kravle op og ned.

Kan købes hos:
Hammer legetøj, Vestbjerg tlf. 98 291064. WWW.hammerleg.dk
Vejgård Specialpædagogisk legetøj, Virkelyst 23A, 9400 Nørresundby
98192832
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