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Aktivrullstolen som tar liten plats
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Aktivrullstolen som tar liten plats 
Etacs ”Ability Based Seating”TM är en viktig del av Crissys designkoncept. Den kan ställas 
in för att passa de flesta kroppstyper och behov, genom anpassning efter användarens 
förmåga. Crissy kan fällas ihop när det behövs vilket är perfekt för den aktiva användaren.

Sitsdjup och drivhjulsposition
Crissys nyutvecklade chassi gör det möjligt att justera sitsdjup, sitshöjd och drivhjulsposition oberoende av varandra. 
Rullstolen kan justeras i 30 lägen för att ge bästa möjliga balans i stolen, vilket ökar användarens aktivitetsmöjligheter. 

En intressant detalj är att hjulfästet kan beställas i flera olika färger – ett sätt för användaren att sätta sin egen prägel 
på rullstolen. 

Justering av sitsdjup i tre lägen Justering av drivhjulsposition Justering av sitshöjd och  
drivhjulsposition
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Etac Crissy Active
Crissy Active har integrerade benstöd och ett innovativt ryggstöd som ger extra stabilitet. 

Det nya 2B ryggstödet
2B ryggstödets utformning, med mjukt svängda 
rör, ger ett utökat stöd i sidled. Balansen 
i överkroppen är central för att optimera 
framdrivning. För att möjliggöra aktivitet under 
en längre stund, arbetar vi för att ta fram 
lösningar som förlänger sittoleransen över tid. 
Det kallar vi Ability Based SeatingTM.

* Enligt antropometriska data 
(Källa: (2009) Hansson et al. ,  
(1988) Berglund).

Detaljer
Polstrade sköldar 
Polstrade sköldar ger extra komfort och
skyddar känsliga områden från högt tryck.

Sitsdjup – Allt i ett 
Justerbart sitsdjup mellan 37 och 45 cm – i 
ett och samma chassi – genom att flytta 
ryggstödsfästet. Kan justeras ytterligare med 
hjälp av justerbara kardborreband.

Aktiv ram 
Integrerade benstöd för extra stabilitet och en 
aktiv livsstil.

Vinkeljusterbar rygg 
Den vinklade ryggen är justerbar -5 till +5 
grader. Kan kombineras med höjdjusterbara 
körhandtag eller fast ryggstöd.

Allt som behövs är ett höftmått 
Chassits smarta design gör det möjligt att anpassa Crissy till alla 
sitsdjup för att passa användare med längden 158–190 cm*. 
Allt du behöver göra är att mäta höftmåttet – Crissy kan därefter 
anpassas på plats för att möta användarens behov. Det är även 
möjligt att välja färg på drivhjulsfästet.
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Mått och vikt – Crissy Active

Designad för ökad aktivitet
Ett stabilt chassi och en perfekt balanserad drivhjulsposition förbättrar ergonomin och minimerar styrkan som 
krävs vid framdrivning. Crissy har lösningarna. Det hopfällbara chassit är stabilt och har 30 drivhjulspositioner.  
Både sitshöjd och egenskaperna för framdrivning kan finjusteras.

Att balansera rullstolen är precis lika viktigt som alla andra lägesinställningar för att främja rörligheten.  
Vi kallar detta för Ability Based SeatingTM – för aktivitet och rörelse.

Sitsbredd Total bredd Sitsdjup Wikt* Transportvikt**
37.5 cm 57.5 cm 37–45 cm 13.0 kg 8.6 kg
40.0 cm 60.0 cm 37–45 cm 13.1 kg 8.7 kg
42.5 cm 62.5 cm 37–45 cm 13.2 kg 8.8 kg
45.0 cm 65.0 cm 37–45 cm 13.3 kg 8.9 kg
47.5 cm 67.5 cm 37–45 cm 13.4 kg 9.0 kg
50.0 cm 70.0 cm 37–45 cm 13.5 kg 9.1 kg

 

* Vikter och mått gäller stol med 24” drivhjul med snappkopplingsnav, högtrycksdäck, aluminiumdrivringar, 2B rygg, fotplatta, broms, stänkskärm, 5” länkhjul och mediumgaffel.  
Angivna mått kan variera ± 2 % 
 
** Vikter och mått gäller stol med 2B rygg, broms, 5" länkhjul med mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.

Ryggstödshöjd
2B låg: 35–40 cm

2B hög: 42.5–47.5 cm 

C2: 37.5–47.5 cm

Sitshöjd fram
40.5–55 cm 

Transportbredd hopfälld
32 cm

Ryggstödsvinkel
Fast ryggstöd 5º 
Vinkeljusterbart ryggstöd -5º – +5º

 
 

Max brukarvikt
125 kg

Sitshöjd bak
38.5–51 cm
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Etac Crissy Swing–Away
Crissy med sidosvänbara benstöd underlättar vid överflyttning i stående.  
Välj bland vårt breda utbud av benstöd. 

Polstrade sköldar 
Polstrade sköldar ger extra komfort och
skyddar känsliga områden från högt tryck.

Sitsdjup – Allt i ett 
Justerbart sitsdjup mellan 37 och 45 cm  
– i ett och samma chassi – genom att flytta 
ryggstödsfästet. Kan justeras ytterligare med 
hjälp av justerbara kardborreband.

Stabila benstöd 
Benstöden finns med eller utan låsning.  
Välj mellan 70° eller 90° vinkel.

Integrerat stöd
De mjukt svängda rören ger ett utökat stöd i 
sidled. Välj mellan fasta eller höjdjusterbara 
körhandtag.

Det nya 2B ryggstödet
2B ryggstödets utformning, med mjukt svängda rör, 
ger ett utökat stöd i sidled. Balansen i överkroppen 
är central för att optimera framdrivning. Ryggstödet 
finns med val av fasta alternativt höjdjusterbara 
körhandtag.

För att möjliggöra aktivitet under en längre stund, 
arbetar vi för att ta fram lösningar som förlänger 
sittoleransen över tid. Det kallar vi Ability Based 
SeatingTM.

* Enligt antropometriska data 
(Källa: (2009) Hansson et al.,  
(1988) Berglund).

Allt som behövs är ett höftmått 
Chassits smarta design gör det möjligt att anpassa Crissy till alla 
sitsdjup för att passa användare med längden 158–190 cm*. 
Allt du behöver göra är att mäta höftmåttet – Crissy kan därefter 
anpassas på plats för att möta användarens behov. Det är även 
möjligt att välja färg på drivhjulsfästet. 

Detaljer



Crissy Swing-Away med höjdjusterbara körhandtag, vinkeljusterbar rygg och Schwalbe högtrycksdäck.
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Sitsbredd Total bredd Sitsdjup Vikt* Transportvikt**
37.5 cm 57.5 cm 37-45 cm 13.5 kg 8.3 kg
40.0 cm 60.0 cm 37-45 cm 13.6 kg 8.4 kg
42.5 cm 62.5 cm 37-45 cm 13.7 kg 8.5 kg
45.0 cm 65.0 cm 37-45 cm 13.8 kg 8.6 kg
47.5 cm 67.5 cm 37-45 cm 13.9 kg 8.7 kg
50.0 cm 70.0 cm 37-45 cm 14.0 kg 8.8 kg

* Vikter och mått gäller stol med 24” drivhjul med snappkopplingsnav, högtrycksdäck, aluminiumdrivringar, 2B rygg, benstöd, fotplatta, broms, stänkskärm, 6” länkhjul och mediumgaffel.  
Angivna mått kan variera ± 2 %

** Vikter och mått gäller stol med 2B rygg, broms, 6” länkhjul med mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.

Mått och Vikt – Crissy Swing–Away

Ryggstödshöjd
2B låg: 35–40 cm

2B hög: 42.5–47.5 cm 

C2: 37.5–47.5 cm

Sitshöjd fram
40.5–55 cm

Bredd, hopfälld
32 cm

Ryggstödsvinkel
Fast ryggstöd 5º 
Vinkeljusterbart ryggstöd -5º – +5º

Max brukarvikt
125 kg

Sitshöjd bak
38.5–51 cm

Finjusteringar ger förbättrade egenskaper vid framdrivning
Ett stabilt chassi och en perfekt balanserad drivhjulsposition förbättrar ergonomin och minimerar styrkan som 
krävs vid framdrivning. Crissy har lösningarna. Det hopfällbara chassit är stabilt och har 24 drivhjulspositioner.   
Alla Etacs benstöd och fotplattor kan monteras på Crissy Swing–Away. 
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2B Ryggstöd
Vårt mest aktiva ryggstöd. Det böjda ryggröret 
skapar ett diskret sidostöd. Den justerbara 
klädseln har komfortsköldar som förhindrar 
tryck vid känsliga kroppszoner.

2B Ryggstöd
Vårt mest aktiva ryggstöd. Vinkeljusterbart 
med höjdjusterbara körhandtag. Kan 
kombineras med vårdarbroms.

Breddningssköldar rygg
Sköldarna ger extra komfort och
skyddar känsliga områden från högt tryck.
Längd: 20 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 1 cm

Överdrag Airmesh
Överdrag i Airmesh textil för ett aktivt intryck 
och luftigare känsla.

Överdrag rygg
Mjukt elastiskt överdrag i mörkgrå plysch.
Passar 2C ryggstöd och 2B hög. 

Körbygel
Höjdreglerbar och avtagbar.  
Passar 2C ryggstöd.  

Kil modell 1 (liten)
Kan kombineras med flera kilar och klippas 
till önskad passform. Inklusive självhäftande 
kardborre. Par. 
Längd: 13 cm, Bredd: 9.5 cm, Höjd: 2 cm

Kil modell 2 (medium)  
Par. Kan kombineras med flera kilar och 
klippas till önskad passform. Inklusive 
självhäftande kardborre.
Längd: 19 cm, Bredd: 12 cm, Höjd: 2 cm

Kil modell 3 (stor)
Par. Kan kombineras med flera kilar och 
klippas till önskad passform. Kan användas 
för att anpassa en sittdyna för användare 
med bäckenskevhet.  
Längd: 20 cm, Bredd: 17 cm, Höjd: 2.5 cm

Ryggkil, kort
Mjuk kil som fästs med kardborre mot 
klädseln. 15 cm hög. Kombinera med 
sidostopp eller sidostopp med breddning. 
Klädsel: mörkgrå plysch. Säljs i styck.

Ryggkil, lång
Mjuk kil som fästs med kardborre mot 
klädseln. 30 cm hög. Kombinera med 
sidostopp eller sidostopp med breddning.
Klädsel: mörkgrå plysch. Säljs i styck.

Sidodyna
Ger ökad sidostabilitet till originalklädselns 
kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i 
två olika riktningar. Säljs i styck.
Höjd: 29 cm, Djup: 15 cm.

Höftbälte och bälte
Med snäpplås, justerbara i längd. Höftbälte: 
Två alternativa fästpunkter på ramen.

Stänkskärm
Tillgänglig i tre storlekar beroende på 
drivhjulsposition. Justerbar i höjd, djup och 
vinkel. Material: Kolfiber

Tillbehör
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Armstöd
Höjdjusterbara med avtagbar massiv platta, 
med kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) 
armstödsplatta. Justering med insexnyckel. 
Går även att låsa fast på rullstolen.

Armstöd Aktiv
Höjdjusterbara med avtagbar massiv platta, 
med kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) 
armstödsplatta. Justering med insexnyckel. 
Går även att låsa fast på rullstolen. 10 cm 
kortare i höjd än standard armstödet.

Broms med vinklat bromshandtag
Ger en större greppyta.  
Färg: svart eller rött

Saxbroms
Saxbromsen kan användas till våra 
luftpumpade drivhjul.

Broms med bromsspaksförlängare
Bromsspaken kan vinklas framåt, för att 
underlätta vid sidoförflyttning.

Enhandsbroms
Höger alternativt vänster sida. Kan 
kombineras med vårdarbromshjul.

Vårdarbroms
Passar Etac 2C ryggstöd, 2B ryggstöd med 
höjdjusterbara körhandtag och 22" eller 24" 
drivhjul. Går ej att kombinera med tippskydd 
aktiv

Sittdyna
Anatomisk formad sittdyna, 56 cm lång. som 
kapas till inställt sittdjup.  
Klädsel: mörkgrå plysch.

Komfortkil
Ligger säkert i fickan på insidan av 
dynöverdraget. Ger ökad sittkomfort och 
motverkar att användaren glider fram på 
sitsen.

Sittdyna Tidy
Med vattenavstötande hygienöverdrag i svart 
Dartex, tvättbart i 90°C.
46 cm lång (sitsbredd 35–40 cm)
50 cm lång (sitsbredd 42.5–60 cm).

Sitsförlängare
Fästs med kardborre mellan transportfästen. 
Ökar sitsdjupet med upp till 7 cm.

Bord
Transparent. Monteras på långa armstöd. 
Halkskydd finns som extra tillbehör. 

Hemibord, halvt
Justerbart i djup och bredd. Fällbart åt sidan. 
Fästs på armstödskonsollen. Höjden justeras 
med armstödet.

Benstöd standard
Avtagbara och sidosvängbara. Finns även 
med låsning. Färg: svart eller vit

Tillbehör
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Snäva benstöd / Snäva korta  
benstöd
Gör att fotstödet kommer 5 cm närmare 
sitsen. Kan endast användas med 5” 
länkhjul. Finns även i en kort version och med 
låsning. Färg: svart eller vit

Amputationsbenstöd
Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel  
och sidled. Passar för höger och vänster sida. 
Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart 
Dartex. Avtagbart.

Amputationsvikt
Motverkar tipprisk och förbättrar kör-
egenskaperna. Avtagbar och vinkelreglerbar. 
Kan kombineras med amputationsbenstöd. 
Vikt: 3 kg

Fotplattor 
Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, 
reglerbara i höjd. Levereras med standard 
infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) 
respektive långa (+10 cm) infästningsrör. 
Djup 13 cm.

Fotplattor
Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, 
reglerbara i höjd. Finns med standard eller 
långa (+10 cm) infästningsrör.

Hel fotplatta
Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.

Förlängd fotplatta
Monteras på befintlig fotplatta.  
Ger större understödsyta. Djup 21 cm.

Vadband
Avtagbart, reglerbart i längd.

Polstring till vadband
Ger ett mjukare stöd för vaderna.  
Finns i 20, 30 och 40 cm längd.

Hälband
Reglerbart i längd. Passar både höger 
och vänster sida. Kan ej kombineras med 
förlängd fotplatta.

Drivhjul
22” alternativt 24”, samt 24” lågviktsdrivhjul. 
Välj mellan massiva eller luftpumpade med 
högtrycksslang.

Drivhjul Schwalbe
Schwalbe Rightrun högtrycksdäck. Finns 
endast som 24 ”drivhjul. 

Drivhjul Marathon Plus finns som alternativt 
val till samtliga Crissy modeller.

Drivringar
Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium, 
titan och rostfria.

Ekerskydd
Grått eller gult tryck med logo.

Tillbehör
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Chassifärg

Rubinröd -75Svart -01 Champagne -76

Mentol -77

Silvervit -74

Rubinröd -75Svart -01 Champagne -76 Mentol -77

Drivhjulsfäste färg

Tippskydd
Justerbara i höjd och längd. Uppfällbara.

Tippskydd aktiv
Inkl tramprör. Tippskyddet kan aktiveras med 
användaren sittande i stolen.
*Obs; Kan ej kombineras med vårdarbroms

Länkhjul
4”, 5”, 6” alternativt 6,5”.

Breddat framgaffelfäste
Flyttar ut länkhjulet 3 cm, stolens  
totalbredd påverkas inte.
Finns även i kort modell, 4” och 5” länkhjul,  
för extra låg sitshöjd.

Lodningsverktyg länkhjul
Vattenpass för lodning av länkhjul.

Käpphållare
Inklusive fästband för övre fixering av 
käppen. Monteras på trampröret alternativt 
tippskyddet. Passar både höger och vänster 
sida.
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en

egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac AB
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden
Tel +46 371 – 58 73 30
info@etac.se www.etac.com


