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Huvudstöd
Vred Klädsel

Ett 
vred

Tre 
vred

Grå 
plysch

Grå 
hygien

Multijusterbart
Multijusterbart med sidostöd

Anatomiskt medium

Anatomiskt stort

Utan huvudstöd

Benstöd

Modell H V
Vinkelreglerbart

Fast vid vinkel

Amputation plysch

Amputation hygien

Amputationsvikt

Amputation+vikt plysch

Amputation+vikt hygien

Rullstol

Sits-
bredd

Art. nr.

40 13420405

45 13420409

50 13420413

55 13420417

Sits- och ryggvink-
lingsfunktion

Manuell
Elektrisk

Std Brukarmanövre-
rad sitsvinkling

Manuellt eller elektriskt manövrerad
Hö Vä

Ryggsystem
Med 
förh.
52-68

Ryggdyna/överdrag Klädsel
Rygg-
dyna

Ryggdy-
na 3D

Över-
drag

Grå 
plysch

Grå 
hygien

Höjdjusterbart utan dynamiskt 
bäckenstöd. Höjd 46-62 cm

Höjdjusterbart med dynamiskt 
bäckenstöd. Höjd 46-62 cm

Rygglås Standard QR-sprint

Standard eller QR

Komfortlås
Utan komfortlås
Med komfortlås, förinställt 0°

Med komfortlås, förinställt 4°

Med komfortlås, förinställt 8°

Med komfortlås, förinställt 12°

Fotplattor

Modell H V
Djup 15 cm, långt inf. rör 
(38.5-55 cm från sittplatta)

Djup 15 cm, medium inf. rör 
(31-47.5 cm från sittplatta)

Djup 13 cm, långt inf. rör 
(38.5-55 cm från sittplatta)

Djup 13 cm, medium inf. rör 
(31-47.5 cm från sittplatta)

Hel fotplatta vinkeljusterbar

Hel fotplatta vinkeljusterbar Add-on

Etac Prio 3A utprovningsprotokoll Sitsdjup
Sittdyna Sitsplatta

Kort Lång Basic Com-
fort

Grå 
plysch

Grå 
hygien

Utan 
sittdyna Trä Plast Trä m. 

Velcro
Plast m. 
Velcro

Läge 1= 39-46 cm 
                   kort dyna 
Läge 2= 41.5-48.5 cm 
                   kort dyna 
Läge 3= 44-51 cm 
                   kort el lång dyna 

Armstöd
Modell H V

Standard
Standard med fingerskruv

Massiv platta längd 38 cm
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Gäller Etac Prio med serie nr som börjar med 38D

6

Reset a form;
”Återställ val av fotplatts- och benstödsalternativ”
Reset:
-Alternativknapp fotplatta hel
-Alternativknapp Fotplatta hel Add on
-Alternativknappar fotpl hö, vä
-Alternativknappar 4 o 5.

https://www.etac.com/c4images/Etac-Prio-Elavating-leg_550804.jpg
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E
D
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Balansläge

Sitshöjd och balansläge
Gaffel Kort Gaffel Medium

S1

S2

S3

M1

M2

M3

S1 S2 S3 M1 M2 M3

6” 6” 6.5” 7” 8” 6” 6.5” 7” 8” 6” 6.5” 7” 8” 6” 6.5” 7” 8” 6” 6.5” 7” 8”

Sits-
höjd

E
20” 38.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22” 40.5 - - - - - - - - - - - - - - - -

24” 42.5 - - - - -
*

- - - - - - -

D
20” 40.5 - - - - - - - - - - - - - - - -

22” 43.0 - - -
*

- - - - -

24” 45.0 - - - - -

C
20” 43.0 - -

*
- - - - - -

22” 45.5 - - -

24” 47.5 - - - - - - -

B

20” 45.5 - - - - -

22” 48.0 - - - - - - - - - -

24” 50.0 - - - - - - - - - - - - - -

16” 40.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A

20” 48.0 - - - - - - - -

22” 50.5 - - - - - - - - - - - - - - -

24” 52.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16” 42.5 - - - - - -
*

- - - - - - -

a 16” 45.0 - - -

* Endast 8x13/8” (200x35 mm), ej 8x2” (200x50 mm).

  

    

  
  

  

Sitshöjd, driv-
hjul, länkhjul 
och position

Bromsar
Modell H V

Standard svart

Standard röd

Förlängt handtag

Enhandsbroms höger- eller 
vänstermonterad

Vårdarbroms (std vid val av 
16” hjul)

Utan vårdarbroms
Länkhjul 8”

8x13/8” (200x35 mm)

8x2” (200x50 mm)

Framgaffelfäste
Standard

Breddat

Däck
Massivt

Högtrycksdäck

Drivring
Aluminium

Plastade

Rostfria

Enarmsdrift
Utan enarmsdrift

Med enarmsdrift monterad på hö sida

Med enarmsdrift monterad på vä sida

Körhandtag/Körbygel

Körhandtag, höjdreglerbara

Körbygel, höjdreglerbar

Körbygel, höjd- och vinkelreglerbar

11
12

15

14

13

16

17

18

19

Reset a form;
”Utan enarmsdrift” (om man ångrar sig efter val av En-
handsbroms)
Reset:
-Alternativknapp VB, Enhandsbroms, Broms hö och Broms 
vä.

https://www.etac.com/c4images/Etac-Prio-push-handle_550800.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Prio-Bow-handle_550776.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Prio-Bow-handle-adjustable_550778.jpg
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Breddning rygg 28786

Utan breddning rygg

Breddningssköldar rygg  st 28637

Breddningssats +2.5 cm 27892

Utan breddningssats

Polstring sidoskydd 63271-1
63271-2

Utan polstring sidoskydd

H V Art. nr.
Bålstöd avtagbart utan verktyg 0 mm 28142

Bålstöd avtagbart utan vtg -15 mm 28144

Bålstöd avtagbart utan vtg -45 mm 28145

Bålstöd sidosvängbart 0 mm
28181-1 
28181-2

Bålstöd sidosvängbart -15 mm
28180-1 
28180-2

Bålstöd sidosvängbart -45 mm
28141-1 
28141-2

Bålstöd sidosvängbart +15 mm 28143

Bålstöd soft 27395

Swing-away medium
27915-1
27915-2

Swing-away large
27916-1
27916-2

Utan bålstöd

Överdrag bålstöd 28647

Utan överdrag

Sidostödsdyna 63171-60-1
63171-60-2

Utan sidostödsdyna

Polstring armstöd std 63193-60-1
63193-60-2

Polstring armstöd 
massiv

Foam 62283-60

Gel 26241-60

Hemidyna 25770-60-1
25770-60-2

Armstödsdyna bred, mjuk 28640

Utan polstring armstöd

Sidostöd rak 40 mm  st 28136

Sidostöd vinklad 30 mm  st 28173

Tillbehör

Reset a form;
”Utan enarmsdrift” (om man ångrar sig efter val av En-
handsbroms)
Reset:
-Alternativknapp VB, Enhandsbroms, Broms hö och Broms 
vä.
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Komfortkilar
H:2, B:11, L:18.5 cm

  par 28139

H:2.5, B:17.5, L:20 cm
   par 28140

H:2, B:9, L:13 cm
  par 28030

Kort plysch 150 mm  st 63012-60

Lång plysch 300 mm  st 63013-60

Gaskolvsclips (10 st/sats) 28163

Utan gaskolvsclips

Reglagelås tilt och ryggvinkel  st 28047

Ryggvinkelbegränsning 28573

Utan ryggvinkelbegränsning

Syrgashållare/lastkorg 28316

Utan syrgashållare

Droppställning 28341

Utan droppstativ

Tillbehör

Bord

Utan  bord

Art. nr.
Abduktionskloss 28022

Utan abduktionskloss

Vadband

Utan vadband

Polstring för vadband
20 cm 26845

30 cm 26846

40 cm 26847

Utan polstring

Vadmatta
70 cm 63186-60

90 cm 63187-60

Utan vadmatta

Positione-
ringsbälte

100 cm  st 27904

128 cm  st 28544

Fäste positioneringsbälte 28641

Utan fäste positioneringsbälte

Fäste sele 28186

Utan fäste sele
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Hälband för fotplatta djup 13 cm 24458

Utan hälband

Knästöd 28777-1
28777-2

Utan knästöd

Fotlåda
Utan fotlåda

Minnesfunktion huvudstöd 28564

Utan minnesfunktion huvudstöd

Förlängningsdyna ryggklädsel 28787-65

Utan förlängningsdyna ryggklädsel

Förlängningsdel ryggklädsel 28657

Utan förlängningsdel ryggklädsel

Klämskydd för 16” hjul 28415

Utan klämskydd för 16” hjul 

Kardborresats sittdyna för egen 
montering

28183

Utan kardborresats sittdyna

Ekerskydd grå

Ekerskydd gul
Utan ekerskydd

Käpphållare  st 27327

H V
Förlängd fotplatta (21.5 cm)

Utan förlängd fotplatta

Förlängd fotplatta 
Add-on

S 28774

M 28775-1
28775-2

L 28776-1
28776-2

Utan förlängd fotplatta Add-on

Sidoskydd förlängd fotplatta Add-on 28772

Utan sidoskydd förlängd fotplatta Add-on

Polstring fotplatta
För delade fotplattor 
djup 13 cm

För hel fotplatta 
vinkeljusterbar

Utan polstring

Tillbehör

Utprovad 
av

Brukare

Telefon

Datum

Kommen-
tar
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