Etac Cross 6
Tillbehör

Tillbehör
Vi erbjuder ett brett urval av tillbehör för våra rullstolar Etac Cross 6, Cross 5 och Cross 5 XL.
Huvudstöd, plysch

Överdrag Airmesh

Inklusive stag. Reglerbart i höjd, djup, vinkel
och sidledes. Monteras på huvudstödsfäste
alt körbygel (fäste köps separat).

Överdrag i Airmesh textil för ett aktivt
intryck och luftigare känsla. Överdraget
kan användas till 3A ryggstödet
(standardhöjd).

Huvudstöd, hygien

Hygienöverdrag Tidy

Inklusive stag. Reglerbart i höjd, djup, vinkel
och sidledes. Monteras på huvudstödsfäste
alt körbygel (fäste köps separat).

Vattenavstötande hygienöverdrag med
skumdyna samt svetsade sömmar. Kan
levereras med kundspecifik brodyrmärkning.

Huvudstöd med sidostöd

Ryggkil, kort

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes.
Överdrag: grå hygien, avtagbart och
tvättbart. Monteras på huvudstödsfäste
alt körbygel (fäste köps separat).

Mjuk kil som fästs med kardborre mot
klädseln. 15 cm hög. Kombinera med
sidostopp eller sidostopp med breddning.
Klädsel: mörkgrå plysch. Styck.

Huvudstödsfäste

Ryggkil, lång

Avtagbart med snäpplås.

Mjuk kil som fästs med kardborre mot
klädseln. 30 cm hög. Kombinera med
sidostopp eller sidostopp med breddning.
Klädsel: mörkgrå plysch. Styck.

3A ryggstöd

Bålstöd, justerbart och avtagbart

Justerbart i höjd, höft- och lumbalvinkel.
Finns med standard eller hög rygg.

Flera möjligheter att få ett kroppsnära stöd
som inte begränsar armrörelsen. Dynan
kan roteras för olika former och justeras
i djup och höjd. Kan tas av och på för
sidoförflyttning utan verktyg. Styck.

Överdrag rygg

Bålstöd, sidosvängbart och
avtagbart

Mjukt elastiskt överdrag i mörkgrå plysch.

Svagt böjd dyna som kan roteras för att passa
olika kroppsformer. Justeras i djup och höjd.
Utsvängbart med ett enkelt knapptryck. I
utsvängt läge kan armstödet enkelt hanteras
utan att kollidera med bålstödsfästet. Styck.
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Komfortöverdrag

Bålstöd

Med extra tjock polstring. Finns även till hög
rygg. Mörkgrå plysch.

Mjukt bålstöd i svart Dartex. Justerbart
i höjd, djup och bredd. Två alternativa
breddpositioner.
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Komfortkil liten

Körbygel

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

Höjdreglerbar och avtagbar.

Komfortkil medium

Körbygel, vinkelreglerbar

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

Höjd- och vinkelreglerbar. Avtagbar. Kan
kombineras med vårdarbroms.

Komfortkil stor

Körhandtag

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
Par.

Höjdreglerbara och avtagbara.

Breddningssköldar rygg

Fasta körhandtag

Längd: 20 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 1 cm

Endast till 3A ryggstöd.

Sidodyna

Tvärstag rygg

Ger ökad sidostabilitet till originalklädselns
kroppsnära stöd. Kan roteras och användas
i två olika riktningar. Styck.

Ger extra stabilitet. Monteras i 3A-profilen.
Fällbart med snäpplås på ena sidan.

Sidostopp, rakt

Armstöd

Kombineras med sidostödsdyna, eller tillförs
bara för att hålla ryggkilen på rätt plats.
Styck.

Höjdjusterbara med massiv platta, med kort
(25 cm) alternativt lång (38 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel.

Sidostopp, större breddning

Överdrag armstöd

Sidostoppet ökar ryggstödets bredd med 30
mm på var sida. Kombinera gärna med ett
bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Styck.

Polstrat med kallskum eller gel. Avtagbart.
Finns i kort (25 cm) och lång (38 cm)
modell. Klädsel i mörkgrå plysch alternativt
svart Dartex.
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Tillbehör och tillval, forts.
Armstödsdyna bred och mjuk
Monteras på befintligt armstöd. Passar
både kort (25 cm) och långt (38 cm)
armstöd, höger och vänster sida.

Snäva benstöd / Snäva korta
benstöd
Gör att fotstödet kommer cirka 5 cm
närmare sitsen. Kan endast användas med
4" eller 5" länkhjul. Finns även i en kort
version och med låsning.

Armstödsdyna Hemi

Vinkelreglerbart benstöd modell 1

Justerbar i vinkel, höjden ställs in vid justering
av armstödet . Passar endast till långa
armstöd (35 och 38 cm). Polstrat avtagbart
överdrag. Överdrag i mörkgrå plysch.

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som
kan regleras i höjd, djup, vinkel och sidled.
Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs
separat.

Sidoskydd

Vinkelreglerbart benstöd modell 3
med vadplatta

Avtagbart och justerbart i höjd.

Med skålad, uppfällbar vadplatta som kan
justeras i två höjdlägen på benstödsröret.
Passar till både höger och vänster sida.
Fotplattor beställs separat.

Lårstöd

Vinkelreglerbart benstöd

Monteras på befintligt armstöd. Finns i kort
(50 cm) och lång (57 cm) modell.

Sidosvängbara och avtagbara. Med fällbara
vadstöd, justerbara i höjd- och djupled.
Överdrag: Hygienklädsel.
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Mjukdyna, lårstöd

Överdrag vadplatta

Mjukdyna i cellpolyeten. Fästs på lårstödet
med kardborre.

Till vinkelreglerbart benstöd. Överdrag i
mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.

Stänkskärm i kolfiber

Fotplattor

Justerbar i höjd, djup och vinkel.
Benstöd standard

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

Benstöd standard

Polstring, delad fotplatta

Svarta. Avtagbara och sidosvängbara.
Finns även med låsning.

För extra mjuk komfort. Plysch.
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Hel fotplatta

Vadmatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och
vinkel.

För extra mjuk komfort. Justerbart med
Velcro. Plysch. Monteras på fast eller
vinkelställbara benstöd.

Polstring, hel fotplatta Cross

Hälband

För extra mjuk komfort. Plysch.

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

Förlängd fotplatta

Amputationsbenstöd

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

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

Förlängning fotplatta

Amputationsvikt

Förlängningen kommer i tre storlekar och
monteras på standard fotplattor.
Small: 250 x 225 mm ( hel platta)
Medium: 150 x 225 mm (hö och vä)
Large: 200 x 225 mm (hö och vä)

Motverkar tipprisk och förbättrar
köregenskaperna. Avtagbar och vinkelreglerbar. Vikt: 3 kg

Breddad fotplatta

Gipsbenstöd

Monteras på den befintliga fotplattan.
Passar till sitsbredd 52.5–60 cm

För helbensgips. Stödet har tre separata
dynor som är reglerbara i höjd, djup, vinkel
och sidled. Finns till höger och vänster sida.

Vadband

Drivhjul

Avtagbart, reglerbart i längd.

20”, 22” alternativt 24”, samt 24”
lågviktsdrivhjul. Välj mellan massiva eller
luftpumpade med högtrycksslang.

Polstring till vadband

Drivringar

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

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium,
titan och rostfria.
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Tillbehör och tillval, forts.
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Enarmsdrift

Broms med bromsspaksförlängare

Till 20”, 22” och 24”.
Passar både höger och vänster sida.
Kan inte kombineras med vårdarbroms.

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att
underlätta vid sidoförflyttning.

Länkhjul

Enhandsbroms

4”, 5”, 6.5” alternativt 8”.

Höger alternativt vänster sida. Kan
kombineras med vårdarbromshjul.

Lodningsverktyg länkhjul

Vårdarbroms

Vattenpass för lodning av länkhjul.

100 mm mellan handtagsgrepp och
bromsspak.

Cambervinkel

Hård sits

Standard 2º, alternativ 0º.

Avtagbar. Kompletteras med lämplig sittdyna.
Lågmonterad.

Ekerskydd

Hög montering, plan sits

Grå eller gul logo.

Tillbehörssats för att få plansitsen i samma
höjd som sitsrören.

Broms med vinklat bromshandtag

Sittdyna

Ger en större greppyta.
Färg: svart

Anatomisk formad sittdyna. 56 cm lång.
Kan kapas till inställt sittdjup.
Klädsel: mörkgrå plysch.

Broms med vinklat bromshandtag

Sittdyna Tidy

Ger en större greppyta.
Färg: rött

Med vattenavstötande hygienöverdrag i
svart Dartex.
46 cm lång (sitsbredd 35–40 cm)
50 cm lång (sitsbredd 42.5–60 cm)
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Sitsförlängare

Hemibord

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

Fästs mot armstödsdynor (ingår) med velcro.
Passar både korta och långa armstöd. Finns
upp till 50 cm sitsbredd. Halkskydd finns som
extra tillbehör.

Skydd

Hemibord, halvt

Skydd när inte benstöd används.
För fotframdrivning (endast till Cross 6)

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

Teleskoperande tippskydd

Fäste bröstsele

Uppfällbara, justerbarai höjd och reglerbara i
längd och vinkel. Passar alla sitshöjder.

För övre infästning av bröstsele.
Monteras på huvudstödsstaget.

Breddningssats drivhjul

Höftbälte och bälte

Ökar avståndet mellan armstöd, broms och
drivhjul per sida med 1 cm.
Totalbredden ökar med 1 cm.
Ej i kombination med vårdarbroms.

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

Breddat framgaffelfäste

Käpphållare Universal

Flyttar ut länkhjulet 3 cm, stolens
totalbredd påverkas inte.

Inklusive fästband för övre fixering av
käppen. Monteras på trampröret alternativt
tippskyddet. Passar både höger och vänster
sida.

Framgaffelfäste kort

Droppställning

För 4” och 5” länkhjul.
För extra låg sitshöjd.

Komplett med fäste.

Bord

Verktygsats

Transparent. Monteras på långa armstöd.

Innehåller ringnyckel (8, 10, 13 och 24 mm),
insexnyckel (3, 4, 5 och 6 mm), hylsnyckel
(19 mm) och skruvmejsel PH1.
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Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och
hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda
lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

