
Etac Prio 3A
Actieve en multifunctionele   
kantelrolstoel 
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Wanneer iemand niet langer rechtop 
kan zitten in een actieve rolstoel, wordt 
een kantelrolstoel ingezet voor extra 
ondersteuning. Een kantelrolstoel biedt 
meer comfort en een goede houding 
om uit te rusten. Dit kan echter ook 
leiden tot een onnodige toename van de 
afhankelijkheid van anderen.  

De Prio 3A is ontworpen om de activiteit 
maximaal te behouden, op basis van individuele 
mogelijkheden. Daarnaast biedt de rolstoel de 
ondersteuning en het comfort die nodig zijn. De 
Prio 3A is de enige rolstoel die het bekken kan 
ondersteunen wanneer het lichaam actief en  
rechtop zit én wanneer het wordt gekanteld. Dit 
noemen we Dynamic Pelvic Support. 

Met het individueel instelbare Etac 3A rugsysteem 
kan de gebruiker zo actief mogelijk zitten. De 
Prio 3A kan daardoor aangepast worden aan de 
behoeften van vandaag én morgen. 
 
Wanneer een gebruiker overgaat van een semi-
actieve rolstoel naar een Prio 3A in actieve 
opstelling wordt de ondersteuning verbeterd.  
Tegelijkertijd blijft met een goed uitgebalanceerd 
frame, een middelhoge rugondersteuning en 
beperkte kanteling een behoorlijke mate van 
activiteit gewaarborgd.  

Als de gebruiker op een bepaald punt meer 
ondersteuning nodig heeft, kan dit met een 
passievere balanspositie, met een stabielere 
frame-instelling, hoge rugondersteuning en een 
grotere kanteling.  

Kortom, de Prio 3A gaat uit van de 
mogelijkheden van de gebruiker.

Stap over van 
een semi-actieve 
rolstoel naar een 
Prio 3A actieve 
setup en gebruik 
de kantel- en 
rughoekfunctie 
met behoud van 
enige activiteit

Prio 3A is ingesteld 
voor volledig comfort 
en ondersteuning. 

Behoud maximale 
activiteit met de Prio 3A

Stap over naar 
een semi-actieve 
rolstoel zodra er 
behoefte bestaat 
aan meer activiteit 
en zelfstandigheid.

Verlaat de actieve 
setup van de Prio 
3A voor nog meer 
ondersteuning en 
comfort.

Etac Cross 6

Etac Prio 3A 
(active instelling)

Etac Prio 3A  
(comfort setup)

Stap over naar 
een Prio 3A 
actieve setup en 
gebruik de kantel- 
en rughoekfunctie 
met behoud van 
enige activiteit
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Etac 3A rugsysteem 
Langdurig zitten in een slechte lichaamshouding kost bijzonder veel energie. Om zo actief mogelijk te zitten hebben   
rolstoelgebruikers een rugsysteem nodig dat individueel instelbaar is: het Etac 3A rugsysteem. Met het Etac 3A rugsysteem 
stel je de rolstoel in op basis van individuele capaciteiten en lichaamsvorm. Dit verbetert de mobiliteit én zelfstandigheid.

Benut de mogelijkheden 
Zitten gaat niet alleen over houding, 
drukverdeling en comfort. Ook kleine 
instellingen kunnen sterk bijdragen aan het 
vermogen om actief te zitten.

Actief zitten kan in de praktijk betekenen dat 
iemand zelfstandig iets kan aanpakken, het hoofd 
rechtop kan houden of oogcontact kan maken. Of in 
staat is zelfstandig de rolstoel te draaien en iemand 
aan te kijken.   

Dat noemen wij Ability Based Seating; benut de 
mogelijkheden.

  Kijk voor meer informatie op:

  www.etac.nl/shapeup

Hoogteverstelling 
rugleuning
Instelbaar tussen 46 
en 62 cm

Met rugverlenging 
52-68 cm Verstelbare zitting naar 

rughoek (kanteling) 
Instelbaar tussen -3° tot 
+20° 
                                            ->

Hoekverstelling 
lumbaal  
Instelbaar tussen -12º tot 
+10º

Dynamic Pelvic Support
De Prio 3A heeft een unieke meebewegende 
bekkenondersteuning in combinatie met 
de rughoekverstelling. Laat het bekken 
iets kantelen bij een grotere rughoek voor 
maximale ontspanning. 

De Prio 3A is de enige rolstoel die het 
bekken kan ondersteunen wanneer het 
lichaam actief en rechtop zit én wanneer 
het wordt gekanteld.
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Aanpassen naar verschillende lichaamsvormen 

1

2
3
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Kyfose en asymmetrie 
Voor personen met een kyfotische 
wervelkolom moet er voldoende 
ruimte zijn voor de gebruiker om in het 
zitgedeelte te zitten. Bij asymmetrie is 
op verschillende plaatsen ondersteuning 
nodig om de romp te stabiliseren.   

Creëer de juiste vorm en ondersteuning 
in alle richtingen. Voor een kyfotische rug 
of asymmetrie gebruikt u de verstelbare 
hoofdsteun (1), de lendenhoek van de 3A 
rugleuning (2), het 3D rugkussen (3) en 
de dynamische bekkensteun (4). Gebruik 
daarbij eventueel rughoek-begrenzing.

Ieder mens is anders, met verschillende lichaamsvormen, capaciteiten en behoeften. In een zittende positie is de 
vorm en ondersteuning van het bovenlichaam van groot belang, vanaf het bekken en omhoog. Met behulp van het 
3A-rugsysteem, slimme accessoires zoals wiggen, rugverbreding en het gepatenteerde 3D-rugkussen creëer je ruimte 
en ondersteuning in alle richtingen voor de meer actieve gebruikers en voor gebruikers die behoefte hebben aan meer 
vorm en ondersteuning zoals kyfose en andere asymmetrieën . 

Actief maar behoefte aan rust 
Ook een actieve gebruiker kan behoefte hebben aan 
comfort en ondersteuning. Configureer de Etac Prio 3A 
in dat geval met verschillende achterwielposities (1), 
standaard beensteunen (2) en een standaard 3A rugleuning 
(3). Kies bij behoefte aan meer comfort eventueel ook 
een 3D rugleuning of een door de gebruiker te bedienen 
kantelfunctie (4).
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Opties voor rugkussens
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Brede schouders
In plaats van de rugleuning te 
verlagen om gebruikers met brede 
schouders meer stabiliteit en comfort 
te bieden, kunnen rugverbredende 
accessoires worden gebruikt. Om de 
rugleuning te verbreden, kunt u de 
verbredingsset (1) gebruiken en de 
verbrede vorm volgen om comfort te 
creëren met het 3D-kussen (2). 

Ondersteuning en comfort 
Sommige gebruikers hebben net dat beetje extra 
ondersteuning en comfort nodig. 

Om steun en comfort te creëren, kun je accessoires 
zoals zijkussens (1) en gepolsterde armsteunhoezen (2) 
gebruiken in combinatie met een hoofdsteun (3) en het 
3D-rugkussen (4). 

Rugkussen
Zacht en flexibel 
rugkussen, 
verkrijgbaar in grijs 
velours of platilon.

3D rugkussen
3-delig rugkussen (3 
panelen) in grijs  
velours. Biedt onder-
steuning en creëert 
vorm omdat het de 
rug van de gebruiker 
volgt .
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Optimale balans
Optimaliseer de wielpositie in relatie tot 
de geselecteerde zitdiepte om de optimale 
balanspositie te vinden.

Kantel- en rugverstelling 
Kantel- (-3°(0°) tot +20º) en rugverstelling 
(0 tot +30°) bediend door de verzorger is 
standaard. Elektrische hoekverstellingen of 
een bediening door de gebruiker zijn optioneel 
beschikbaar.

Prio 3A
Heupbreedte is maatgevend

Het enige dat u hoeft te weten om de juiste rolstoelmaat te bepalen is de heupbreedte. De rest kan worden 
aangepast aan de behoefte van de individuele gebruiker. Prio 3A biedt u talloze mogelijkheden om vorm en 
ondersteuning te creëren voor de gebruiker. Zodat zowel een actieve zithouding als ondersteuning en comfort 
tijdens het rusten gevonden kunnen worden. Gebruik de verstelmogelijkheden en diverse eenvoudige accessoires 
om de rolstoel helemaal naar de behoefte van de gebruiker te vormen. Benut de mogelijkheden. Met de Prio 3A 
kunt u uw positionerings- en activiteitsdoelen bereiken. 

Zitdiepte 
Verstelbaar van 39 - 51 cm. Het gebruik 
van zowel de achter- als de voorverstelling 
vereenvoudigt het vinden van een optimale 
balanspositie. Instelbereik voor 7 cm. 
Instelbereik achter 5 cm. 

Kenmerken
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Zitbreedte Zitdiepte Totale breedte Transport breedte Gewicht
40 cm 39-51 cm 59 cm 56 cm 33.0 kg 
45 cm 39-51 cm 64 cm 61 cm 33.3 kg 
50 cm 39-51 cm 69 cm 66 cm 33.6 kg 
55 cm 39-51 cm 74 cm 71 cm 33.9 kg 

´ 
De opgegeven gewichten en afmetingen zijn voor een stoel met 24” achterwielen met QR-assen, massieve banden, roestvrijstalen hoepels, rugspanstang, beensteunen, voetsteunen, 
hielbanden, remmen, armsteunbevestiging, 6½” zwenkwielen met medium vorken. De opgegeven afmetingen kunnen ± 2% afwijken.

Hoogte rugleuning
46 - 62 cm 

52 - 68 cm incl rugverlenging (6 cm)

Kantelhoek
-3°tot +20º

Rughoek 
0 tot +30º

Balansposities
De Etac Prio met 20”, 22” en 24” achterwielen heeft drie 
alternatieve balansposities voor elke zithoogte. 

Totaal gewicht
Gemeten met armsteunen, comfort beensteunen, 
kuitsteunen, achterwielen en anti-kiep. 

 
 
 
 

Zithoogte
20”, 22” en 24” achterwielen: 38 – 52,5 cm. 
Let op! ook met 16” achterwielen: 40 – 45 cm.  
Zitdieptebereik 39-51 cm. 
 

Transportgewicht

22.9-23.8 kg zonder armsteunen, comfort beensteunen, 
kuitsteunen en achterwielen.  
 

Maximaal gebruikersgewicht

135 kg 

Shape Up-oplossingen 
Met een kleine selectie slimme accessoires binnen handbereik kun je de benodigde ondersteuning en vorm creëren.

3D rugkussen
Het 3D-rugkussen heeft drie zacht gepolsterde
panelen die zijn verbonden met een glijdende 
stof. Vorm en optimale ondersteuning kunnen 
in alle richtingen worden gecreëerd. Het 
3D-rugkussen is bijzonder geschikt
voor kyfose en asymmetrische houdingen.

Rugverbredingsset
Voor rolstoelgebruikers met brede schouders 
die extra stabiliteit en comfort nodig hebben. 
Het 3D kussen volgt moeiteloos de nieuwe 
vorm van de rugleuning.

Drukverdeler 
De drukverdeler heeft een flexibel maar 
stevig inzetstuk dat kan worden gebruikt in 
drukgevoelige gebieden.

Wigkussens
Met zachte wigkussens en celrubber 
wigkussens met klittenbandbevestiging in 
verschillende maten kun je snel en eenvoudig 
vorm en ondersteuning creëren.

Rugverlenging
Voeg 6 cm rughoogte toe met de 
rugverlenging incl. een extra singelband. 
Bij gebruik van de rugverlenging op de 3A 
rugleuning is de grootste rughoogte 68 cm. 

Zijkussen
Zijdelingse ondersteuning die kan worden 
gecombineerd met alle rugkussens. Draai 
de rugleuning om, om te kiezen tussen twee 
verschillende vormen. Ondersteund door de 
armsteun of kledingbeschermer.   

Gasveer-clips
Met de clips kan zowel de maximale 
kantelhoek als de rughoek worden beperkt. 
Ideaal voor gebruikers met amputaties of bij 
actieve rolstoelbalans t.b.v. licht rijden.

Polstering kledingbeschermer                
De bekleding biedt extra comfort en redu-
ceert de zitbreedte tussen de armsteunen 
met 1,5 cm per kant. 

Kijk voor meer informatie en accessoires op etac.nl



Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686 
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

Etac is één van ’s werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor  
kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten 
voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfases. Denk 
hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.  
Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is 
onze missie.            
                                  Kijk ook op www.etac.nl      
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