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Tillbehör
Vi erbjuder ett brett urval av tillbehör till rullstol Etac Prio 3A.
Här anges ett urval av tillbehör. Fler tillbehör finns på etac.se.

Ryggdyna
Följsam och avlastande ryggdyna, fäst med 
kardborre. Kan kombineras med sidodynor 
och kilar. 

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå 
hygienklädsel.

3D ryggsystem
Unikt ryggsystem som ger stöd och rymd för
en kyfotisk rygg eller asymmetrier, fäst med
kardborre. Kan kombineras med sidodynor
och kilar. 

Överdrag: Mörkgrå plysch

Ryggöverdrag
Ett tunnare överdrag med sömmar
som förbättrar följsamheten för ryggen.
Kombineras enkelt med kilar och sidodynor.

Överdrag: Mörkgrå plysch

Dynamiskt bäckenstöd
När ryggstödet vinklas bakåt minskas
automatiskt spänningen i bäckenbandet
vilket medför ett skönt viloläge. När
ryggstödet förs till upprätt läge drar det
dynamiska bäckenstödet återigen åt
spänningen i bäckenbandet.

Förlängningsdyna rygg 3A nedre
Förläng ryggdynan när en högre rygg 
används. Täcker avståndet mellan sits och 
rygg.

Överdrag: Grå hygienklädsel

Förlängningsdel ryggklädsel
Täcker avståndet mellan sitsen och ryggen 
vid högre rygghöjder, till exempel om 
användaren använder inkontinensskydd. 
Ryggklädseln ger också extra stöd för 
sittdynan.

Sittdyna Basic
Sittdyna Basic med konturerad sitsgrop. 

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå 
hygienklädsel.

Sittdyna Komfort
Komfortdynan är något lägre i bakkant. För 
att ytterligare förbättra stabiliteten har den 
ett avtagbart inlägg i mjukt viskoelastiskt 
skum och urtag för låren. 
Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå 
hygienklädsel.

Sitsplatta
Finns i trä eller plast.

Kardborrsats sits
För fäste på sitsplatta och under sitsdyna.

Huvudstöd
Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. 
Överdraget är avtagbart och tvättbart.

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå 
hygienklädsel.

Huvudstöd med sidostöd
Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. 
Överdraget är avtagbart och tvättbart.

Överdrag: Grå hygienklädsel
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Anatomiskt huvudstöd R82
Anatomiskt format med sidostöd. Polstrat  
och försett med överdrag. Justerbart i höjd, 
djup, vinkel och i sidled. Överdraget är 
avtagbart och tvättbart.

Minnesfunktion
Huvudstöd kan utrustas med en
minnesfunktion för att säkerställa korrekt
inställning.

Armstöd
Justerbara i höjd och djupled, avtagbara. 

Längd: 49 cm
Höjd: 23,5–35 cm

Armstöd, smalt
Ett smalare armstöd för att lättare komma åt
drivringarna. 

Längd: 38 cm
Höjd: 21–32,5 cm 

Armstödsdyna, polstrad
För extra komfort till våra armstöd.

Överdrag: Mörkgrå plysch

Hemiarmstöd
Justerbar i vinkel. Höjden ställs in med
justering av armstöd. Monteras på armstöd
smalt. 

Överdrag: Vadderat avtagbart i mörkgrå 
plysch 

Polstring sidoskydd
Polstringen ger ökad komfort och minskar
sittbredden mellan armstöden med ca 1,5
cm per sida. Fästs på sidoskydden. Säljs 
styckvis.

Överdrag: Grå hygienklädsel

Bord
Transparant, monteras på armstöden.

Hemibord
Fästs mot armstödsdynor med velcro (ingår). 
Monteras på armstöd smalt. Finns upp till 
50 cm sitsbredd. Halkskydd finns som extra 
tillbehör.

Breddningssats
Ökar bredden mellan armstöden och 
totalbredden med 2 cm.

Vinkelställbara benstöd
Sidosvängbara och avtagbara. Med fällbara
vadstöd, justerbara i höjd- och djupled.

Överdrag: Grå hygienklädsel.

Benstöd, Cross
Avtagbara och sidosvängbara. Finns 
i 90° eller 70°. I kombination med 
90° rekommenderar vi ett breddat 
framgaffelfäste.

Fotplattor
Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, 
reglerbara i höjd. Djup: 13 cm.

Hälband
Reglerbart i längd. Passar både höger 
och vänster sida. Kan ej kombineras med 
förlängd fotplatta.
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Förlängning fotplatta - plattform
En plattform som monteras på befintliga 
fotplattor. Finns i en storlek:
Small - 250 x 225 mm
Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.

Förlängning fotplatta
Monteras på befintliga fotplattor. Använd 
separat eller länka ihop till en plattform. 
Finns i två storlekar: 
Medium 150 x 225 mm  
Large 200 x 225 mm
Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.

Sidoskydd fotplatta
Sidoskyddet monteras på den förlängda 
fotplattan för att förhindra att foten kommer i 
kontakt med länkhjulet. Sälj styckvis.

Fotlåda
Monteras på befintliga fotplattor Finns i två 
storlekar:
Medium, för sitsbredd 40–45 cm 
Large, för sitsbredd 45–55 cm
Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.

Förlängd fotplatta
Monteras på Cross fotplatta för större 
understödsyta. 
Djup: 21 cm

Polstring, delad fotplatta
För extra mjuk komfort. Mörkgrå plysch.

Vadband
Avtagbart, reglerbart i längd.

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

Vadmatta
För extra mjuk komfort. Justerbart med 
Velcro. Monteras på fast eller vinkelställbara 
benstöd. Plysch. Finns i två storlekar: 70 cm 
och 90 cm

Knästöd, yttre
Ger stöd för låren, placerar knäna i en mer 
neutral position och kontrollerar abduktion.

Abduktionskloss
Avtagbar, justerbar i djup.

Överdrag: Grå hygienklädsel

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

Bålstöd, sidosvängbart
Justerbara i höjd, djup och bredd. Optimalt
för sidoförflyttning. Armstödet kan monteras
av när bålstödet är utsvängt. 

Dyna: Polyurethan

Bålstöd, reglerbara
Justerbara i höjd, djup och bredd. Tas enkelt 
av och på utan verktyg. 

Dyna: Polyurethan
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Överdrag bålstöd
Överdrag i mörkgrå plysch.

Sidodyna
Sidodynan ger ökad sidostabilitet till 
klädselns kroppsnära stöd. Kan roteras och 
användas i två olika riktningar. Stöds av 
armstöden. Säljs styckvis.

Överdrag: Mörkgrå plysch

Sidostopp rygg, rak 40 mm, 3A
Monteras på 3A ryggstöd. Kombineras med 
sidostödsdyna för ökad stabilitet. Justerbar i 
djup och höjd. Säljs styckvis.

Breddningssköld rygg
Fördelar trycket från ryggprofilen. Kan även 
användas som breddning av ryggen. Säljs 
styckvis.

Breddning rygg, 30 mm, 3A
Sidostoppet monteras på 3A ryggstöd och 
ökar ryggstödets bredd med 30 mm på var 
sida. Kombinera gärna med ett bredare 
ryggöverdrag eller en ryggkil. Säljs styckvis.

Ryggkilar
Mjuk kil som fästs med kardborre mot 
klädseln. 15 cm hög. Kan kombineras med 
sidostopp med breddning. Säljs styckvis.  
Två storlekar: 15 cm och 30 cm lång 
Klädsel: mörkgrå plysch. 

Komfortkilar
Inklusive självhäftande kardborre. Säljs i par.
Finns i tre storlekar:
Längd x Bredd x Höjd
Liten: 13 x 9,5 x 2 cm
Medium: 19 x 12 x 2 cm
Stor: 20 x 17 x 2.5 cm

Breddning rygg
Skapa en bredare rygg och fördela trycket 
från ryggprofilen. Säljs som ett komplett kit 
med två extra spännband. 
Endast i kombination med sitsbredd 40 cm 
och 45 cm.

Ryggförlängare 3A
Ryggförlängaren ökar den högsta rygghöjden 
för standard 3A rygg med 6 cm.

Clips vinkelbegränsning rygg/tilt
Minskar inställningsmöjligheter av sitstilt och 
ryggvinkel. Möjliggör ett lättbalanserat läge 
så att stolen förblir stabil i viloläge. Inga 
verktyg krävs.
Endast i kombination med Etac Prio manuell 
tilt.

Positioneringsbälte
Med snäpplås, justerbara i längd. Höftbälte: 
Två alternativa fästpunkter på ramen. Finns i 
två längder, 100 cm och 128 cm.

Fäste positioneringsbälte
Extra främre fäste för positioneringsbälte. 
Möjliggör montering av både 2- och 
4-punktsbälten. Säljs i par.

Fäste för bröstsele
Kombineras med huvudstöd.

Eltilt
Eltilt för reglering av sits- och ryggvinkel kan 
väljas som tillval vid beställning av stol eller 
beställas som tillbehör för eftermontering. 
Kan ej kombineras med bäckenstöd, 
komfortlås, QR-sprint eller korg.
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Klämskydd eltilt
För montering på Prio med eltilt, utrustad 
med 16” hjul.

Brukarmanövrerad självtilt
Gör det möjligt för användare att själv justera 
sitsvinklingen för vila och aktivitet.

Körhandtag
Höjdreglerbara och avtagbara med glidstopp 
på handtagsklädseln. Kan kombineras med 
vårdarbroms.

Körbygel
Höjdreglerbar och avtagbar. Kan kombineras 
med vårdarbroms. 

Finns även som vinkelreglerbar för sitsbredd 
40 cm, 45 cm and 50 cm.

Vårdarbroms
Med glidstopp på handtagsklädseln.  
100 mm mellan handtagsgrepp och 
bromsspak.

Broms med vinklat bromshandtag
Ger en större greppyta. Färg: svart alt. rött.
För 20”, 22” och 24” drivhjul.

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

Enhandsbroms
Höger alternativt vänster sida. Kan 
kombineras med vårdarbroms.

Passar 22” och 24” drivhjul.

Lås vinkelreglage sits/rygg
Förhindrar att ryggvinkel alt. tiltvinkel kan 
aktiveras. För att aktivera reglage dras 
spärren uppåt. För att återgå till spärrläge 
tryck nedåt.

Komfortlås
Säkerställer en tiltposition. Fyra
alternativa lägen (0°, 4°, 8° alt. 12°)
Det kan vara den aktiva positionen
eller det perfekta viloläget som då
blir lättare att hitta. 
Ej i kombination med elektrisk tilt.

Låssprint QR rygg
För att underlätta vid fällning av ryggen kan 
den ordinarie låssprinten bytas ut mot en 
låssprint med quick release funktion. 

Ej i kombination med elektrisk tilt. 

Ryggvinkelbegränsning
Remmen ger möjlighet att begränsa 
ryggvinkeln framåt på Prio för en aktiv 
position.

Enarmsdrift
Passar både höger och vänster sida.

Kan inte kombineras med vårdarbroms.

Adapterhylsa sitshöjd för  
16” transporthjul
Möjliggör ytterligare två sitshöjder för Prio 
med 16” transporthjul: 40 cm och 42.5 cm
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Etac Fotplattesystem uppmuntrar till säker och bekväm rörelse i fötterna.
Genom att flytta fötterna, även om det är små rörelser, främjar du blodcirkulationen och du får aktivering från höfterna 
och ner. Detta hjälper till att undvika smärta och obehag som kan orsakas av stillasittande i en rullstol. Små rörelser 
kan särskilt vara till nytta för en person som tidigare varit gående.

Förlängning av fotplatta och fotlåda monteras på befintliga fotstöd för att skapa en större yta. Förlängningen 
kan lätt fällas undan för enkel förflyttning i och ur rullstolen. Fotlådan är fast med en vaddering som hjälper till 
att minska trycket när fötterna är sårbara. Det är ett skonsamt hjälpmedel för att placera fötterna mer bekvämt 
på ett befintliga fotstöd. Yttre knästöd hjälper till att justera lårbenet, placera knäna i ett mer neutralt läge och 
kontrollera abduktion. Tilläggen är tillgängliga som tillbehör.

Drivhjul
20”, 22” eller 24”. Massiva eller 
luftpumpade. Quick release nav. Drivringar 
plastade, cellgummi, aluminium, titan eller 
rostfria. 16” transporthjul. Standard drivhjul 
ökar totalbredden på Prio med endast 19 cm. 

Länkhjul
6”, 6,5” eller 8”.

Breddat framgaffelfäste
Flyttar ut länkhjulet 3 cm. Stolens totalbredd 
påverkas inte.

Ekerskydd
Grå eller gul logo.

Teleskoperande tippskydd
Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i 
längd och vinkel. Passar alla sitshöjder.

Droppställning
För två flaskor.

Ej i kombination med bord.

Syrgaskorg
Kan även användas som lastkorg.
Korgen kan inte kombineras med elektrisk 
tilt.

Verktygsats
Innehåller alla nödvändiga verktyg.
Insexnyckel 3, 4, 5 och 6 mm
Ringnyckel 8, 10, 13 och 17 mm
Hylsnyckel 19/24 mm
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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


