
Etac Prio 3A
Den aktive komfortrullstolen



2  Etac Prio Etac | Creating Possibilities

Når personer ikke lenger kan sitte i 
en standard rullestol, brukes ofte en 
komfortrullestol for å gi ekstra støtte og 
å forbedre komforten og sittetoleransen. 
Dette kan imidlertid også resultere i en 
unødvendig økning i avhengigheten av 
andre.

I motsetning til andre komfortstoler, er Prio 
3A designet for å optimere aktivitet basert på 
individuelle evner og gi støtten og komforten som 
trengs hvert trinn på veien. 

Å flytte fra en middels aktiv rullestol til en Prio 
3A aktiv, gir en trinnvis økning i støtten. Med 
en velbalansert tyngdepunkt, en middels høy 
ryggstøtte og begrenset tilt, er mulighetene der 
for en potensiell uavhengig aktivitet. 
 
Skulle personen ha behov for mer støtte, 
kan dette gjøres med en mindre aktiv 
tyngdepunktinnstilling, høyere ryggstøtte og 
større tilt og vippefunksjon. For personer i 
bedring kan Prio 3A også konverteres fra en 
komfortstol til en mer aktiv stol. Prio 3A gir 
konfigurerbar støtte og komfort.

Ability Based SeatingTM

Hos Etac tror vi på en evnebasert tilnærming for 
å styrke brukerens evner.
 
Ved å gi justerbar støtte i henhold til individuell 
kroppsfasong, maksimeres potensialet for 
aktivitet og mobilitet. Dette kan igjen styrke 
balansen og forbedre aktivitetsnivået.

Dette kaller vi Ability Based SeatingTM .

 Trinn for trinn kan Prio 
3A justeres for å oppnå 
mobiliseringsmålene.

Ved overgang fra 
en standard stol 
til Prio 3A, kan en 
dra nytte av tilt 
og tilbakelening, 
samtidig som den 
opprettholder ak-
tivitet/mobilitet.

Prio 3A satt opp for 
full komfort og støtte.

Aktivitet basert på 
individuelle evner

Flytt til en middels 
aktiv rullestol når 
evnen har økt, for 
å muliggjøre større 
aktivitet.

For mer komfort og 
støtte, bytt til Prio 
komfortmodell.

Etac Cross 6

Etac Prio 3A 
(aktiv)

Etac Prio 3A  
(komfort)
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Ramme Metall og aluminium
Chassisfarge Sort
Ryggstøtte 3A Høydejusterbar, justerbar lumbalvinkel
Lumbalvinkel Justerbar, -12 - +10 °
Rygghøyde 46-68 cm (inkl. 6 cm ryggforlenger)
Hodestøtte Høyde-, dybde- og vinkelregulerbar. Inkludert feste.
Kjørehåndtak Høyderegulerbar og avtagbare
Velcrorygg 45-60 cm
Ryggtrekk Velour. Avtagbart og vaskbart på 60°
Brukerstyrt setetilt -3° - +20 
Setedybde foran Justerbar 7 cm
Setedybde bak 39-51 cm
Setehøyde 38-52,5 cm
Armstøtter Høyderegulerbare med langt polster, 38 cm, inkl. klesbeskytter
Benstøtter Åpen vinkel, sort
Fotplater Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Hælbånd
Brems Vinklet, sort håndtak
Drivhjul 24”, Quick release
Dekk Massive
Drivringer Aluminium
Camber 0°
Drivhjulsinfesting D2
Svinghjul 6,5”, massive
Gaffel Medium, med stålaksling
Gaffelhusfeste Standard, høydejusterbart
Tippesikring Oppfellbare, teleskop, 2 stk

Prio 3A Aktiv som standard
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Optimal balanse
Optimaliser hjulposisjonen i forhold til 
valgt setedybde for å finne den optimale 
balanseposisjonen.

Tilt
Tilt (-3°(0°) – +20º). Brukerstyrt tilt leveres 
som standard konfigurasjon. Tilbakelening 
(0 – +30°) og elektrisk tilt er tilgjengelig som 
alternativ.

Prio 3A Aktiv
Alt du trenger er et breddemål

Alt du trenger å vite er hoftebredden for å velge riktig rullestolstørrelse. Resten kan justeres for å passe den enkelte 
brukers behov. 

Prio 3A gir flere muligheter til å skape form og støtte for brukeren til å sitte aktivt/oppreist og for komfort og 
avlastning under hvile. Arbeid med justeringer og enkelt tilbehør for å forme rullestolen helt etter brukerens behov 
nå og i fremtiden. 

Legg til rette for evner, og gi ikke opp - for med Prio 3A kan du nå dine posisjonering og aktivitetsmål.

Setedybde
Justerbar fra 39 - 51 cm. Bruk av både 
bak- og frontjustering gjør det lettere å finne 
et optimalisert balansepunkt. 
Justering foran: 7 cm. Justering bak: 5 cm.

Egenskaper
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3A-ryggen
Å opprettholde en dårlig holdning krever mye energi. For slike personer krever aktivering av sittende aktivitet en konfigurert 
ryggstøtte. Etac Prio 3A har den smarte 3A-ryggstøtten – enkle justeringer og tilbehør skaper rullestolen tilpasset brukerens 
behov. Prio 3A-ryggen kan rekonfigureres etter hvert som behovene endres. 

Oppdag mulighetene
Sittekomfort handler ikke bare om 
holdning, trykkpleie og komfort. Selv små 
justeringer kan utgjøre en stor forskjell for 
en persons evner.

For en person kan meningsfull aktivitet være så 
enkelt som å strekke seg etter en kopp, holde hodet 
oppe for å få øyekontakt, eller å drive en rullestol 
nok til å snu den for å møte noen. 

Dette er forenklet til Ability Based Seating.  

Skap form! 
– Juster 3A-ryggen
– Bruk den dynamiske bekkenstøtten
– Juster velcrostroppene 
-  Legg til posturale støtter

Justerbar rygghøyde
Høydejusterbar mellom 46 
- 62 cm  

Inkl. ryggforlengelse: 52 - 
68 cm  

Justerbar vinkel rygg og 
sete (tilt)
Justerbar mellom  
-3°– +20º
(med tilbehør 0°– +20º)

Justerbar ryggvinkel
Justerbar fra -12º til +10º 

Dynamisk bakre 
bekkenstøtte
Tilpasser seg både 
aktivitet og hvile. Når 
tilbakelent frigjøres 
spenningen automatisk 
for å la bekkenet slappe 
av til en svak bakover 
helling. Kun aktivert i 
tilbakelent, ikke tilt. Kan 
ikke brukes ved elektrisk 
tilt. Finnes som tilbehør.
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Setebredde Artikkelnr. HMS nr. Setedybde Totalbredde Totalbredde LB Transportbredde Vekt Transportvekt
40 cm 13421405 295569 39-51 cm 59 cm 64 cm 56 cm 27,7 kg 22.9 kg
45 cm 13421409 295570 39-51 cm 64 cm 69 cm 61 cm 28 kg 23.2 kg
50 cm 13421413 295571 39-51 cm 69 cm 74 cm 66 cm 28,3 kg 23.5 kg
55 cm 13421417 295572 39-51 cm 74 cm 79 cm 71 cm 28,6 kg 23.8 kg

Høyde rygg
Standard: 46-68 cm (inkl. 6 cm ryggforlenger)
3D: 45–60 cm

Setetilt
-3º  – +20º

Ryggstøtte 3A
Høydejusterbar, justerbar lumbalvinkel

Drivhjul, balansepunkt
Etac Prio med 20", 22" og 24" drivhjul har tre alternative 
balansepunkt per setehøyde

Vekt
Vekt oppgitt i standardkonfig. setebredde 40 cm.

Setehøyde
20", 22" og 24" drivhjul: 38 – 52.5 cm 
16" drivhjul: 40-45 cm. Mål uten setepute.

Setedybde
39-51 cm

Maks brukervekt
135 kg

Totalbredde
M100 hjul +19 cm / Cross 5 hjul +21 cm / 24” LB +24 cm 
/ 16” hjul +19,5 cm

Transportvekt
Gjelder stol uten armsøtte, vinkelregulerbare benstøtter, 
fotplater, leggstøtte, drivhjul og tippesikringer. 

*Ikke i kombinasjon med Prio Eltilt 
I tillegg til innstillingene ovenfor, kan setehøyden og kjørehjulsposisjonen justeres.

3A ryggstøtte, 
høydejusterbar 

Høydejusterbare og 
oppfellbare tippesikringer

Hodestøtte med justerbart feste. 
Regulerbar i høyde, dybde og  

vinkel. 

Dybdejusterbart sete

Høyde- og dybdejusterbare 
leggstøtter.

Smal total bredde

Vinkeljusterbare
fotplater med

regulerbare hælbånd

Prio 3A Aktiv funksjoner og detaljer 
 

Mange alternative drivhjulsposisjoner, 
for å oppnå god balansering og 

dermed fremme aktivitet.

Selvtilt gir brukere mulighet til å 
endre sittestilling selv. 
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Tilbehør
Hodestøtte, tradisjonell (std)
Regulerbar i hødye, dybde og vinkel. Kan 
justeres ned foran ryggstøtten. Trekk: Velour 
(std) eller grå hygiene.

Hodestøtte med sidestøtte
Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og 
sideveis. Trekk: Grå hygiene. Avtagbart og 
vaskbart. Kombineres med hodestøttefeste, 
kjøpes separat.

Hodestøtte R82
Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis.
Gir en god støtte for hode og nakke. Finnes i 
størrelse medium og large.

Minnefunksjon hodestøtte
Sikrer at hodestøtten blir satt tilbake i samme 
høyde. 

Ryggpute
Myk og fleksibel ryggpute. Festes med 
glidelås. Trekk: Mørk grå velour eller grå 
hygiene.

Prio 3D-ryggpute
Unikt ryggpute som gir støtte og rom for en 
kyfotisk rygg eller asymmetrier.

Ryggtrekk
Mykt ryggtrekk. Kommer i pustende AirMesh 
(std) eller i velour. 

Sidepute
Monteres med borrelås mellom ryggtrekk 
og ryggoverdrag. Kombineres med rett 
sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir 
økt sidestabilitet. 

Låsesplint Quick Release rygg
For nedfelling av rygg. Kan ikke kombineres 
med elektrisk tilt.

Setepute basic 
Setepute Basic har en konturert sittegrop og 
er akkurat som setepute komfort produsert i 
kaldtskum.

Setepute komfort 
Komfortpute med avtakbart innlegg i mykt, 
viskoelastisk skum. Trekk: Velour, grønt eller 
grått hygienetrekk.

Kjørehåndtak (std) 
Høyderegulerbare og avtakbare med 
glidestopp på håndtaket.
*Bildet avviker fra standardkonfig. 
(ledsagerbrems følger ikke med).

Kjørebøyle
Høyderegulerbar og avtakar. Kan brukes i 
kombinasjon med ledsagerbrems. 

Kjørebøyle, vinkelregulerbar 
Høyde- og vinkelregulerbar. Avtakbar. Kan 
brukes i kombinasjon mede ledsagerbrems. 
Passer Prio med setebredde 40 cm, 45 cm 
og 50 cm.

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på etac.no
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Tilbehør
Armlen
Høyde- og dybdejusterbar. Finns i to høyder: 
Standard 24–33 cm
Lav 20–25 cm

Armlen, smalt (std)
Et smalt armlene som gir enklere tilgang til 
drivringene.
Lengde: 38 cm, bredde: 5 cm, høyde: 21–30 
cm

Armlenepute, polstret
Finnes i to varianter:
Polstret – for ekstra komfort
Bredt polstret – skålformet for ekstra 
komfort, monteres på standard armstøtte.

Hemiarmlen
Vinkelstillbart med ny, lett tilgjengelig 
justering i forkant. 

Klips vinkelbegrensning rygg/ tilt
Hver klips som settes på minsker tilt og/eller 
ryggvinkel uten bruk av verktøy.

Komfortlås
Sikrer innstilt tiltposisjon. Fire alternative 
innstillinger (0°, 4°, 8° alt. 12°). Det kan 
være den aktive posisjonen eller det perfekte 
hvileleiet som da blir enkelere å stille inn.

Elektrisk tilt
For brukere som vil justere rygg- og setevinkel 
selv. Eltilt kan velges som tilvalg ved bestilling 
eller bestilles som tilbehør for ettermontering. 
Ved ettermontering på Prio med 16” hjul skal 
klembeskyttelse monteres. Eltilten kan ikke 
kombineres med bekkenstøtte, komfortlås, 
QR-sprint eller kurv.

Låsbart grep
Forhindrer aktivering av ryggvinkel eller tilt. 
Hvis posisjonen skal justeres, trekkes låsen 
opp og så ned igjen, for å låse grepet.

Brems m/ vinklet håndtak
For 20”, 22” og 24” drivhjul. Gir større 
gripeflate. Kommer i sort (std) eller rødt.

Brems m/ forlenget håndtak
Bremsespaken kan vinkles fremover for å 
forenkle forflytning.

Ledsagerbrems
Med glidestopp på håndtaket. 10 cm mellom 
håndtaket og bremsespaken.

Sideputer
Reduserer setebredden med 2,5 cm. Festes 
på klesbeskytteren. 

Breddeøkningssats 
Øker bredden mellom armlenene med 2 cm. 

Enhåndsdrift
Passer både høyre og venstre side. Kan ikke 
kombineres med ledsagerbrems.

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på etac.no
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Tilbehør
Komfortkile modell 1 (small)
Par. Komfortkilen kan kombineres med flere 
kiler og tilpasses ønsket passform. Primært 
til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan 
monteres direkte under ryggoverdraget. 
L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm

Komfortkile modell 2 (medium)
Par. Komfortkilen kan kombineres med flere 
kiler og tilpasses ønsket passform. Primært 
til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan 
legges direkte under ryggoverdraget.
L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm

Komfortkile modell 3 (stor)
Par. Komfortkilen kan kombineres med flere 
kiler og tilpasses ønsket passform. Primært 
til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan 
legges direkte under ryggoverdraget.
L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm

Sidestøtter, svingbare
Justerbare i høyde, dybde og bredde. Optimalt 
for sideforflytning. Armlenet kan tas av når 
sidestøtten er utsvingt. Pute: Polyurethan

Sidestøtter, regulerbare
Justerbare i høyde, dybde og bredde. 
Tas enkelt av og på uten verktøy. Pute: 
Polyurethan

Benstøtte, modell Cross (std)
Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også 
med lås. Legglengde 35-52 cm med standard 
fotplate. NB! Fotplate bestilles separat

Benstøtte Cross, spiss vinkel
Med spiss vinkel kommer fotstøttene          
ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte     
bestilles separat. Stk. 

Vinkelstillbare benstøtter
Utsvingbare og avtakbare. Med oppfellbare 
leggstøtter, justerbare i høyde og dybde.
Trekk leggstøtte: Hygiene

Fotplater, Cross (std)
Oppfellbare, regulerbare i høyde og justerbare 
i vinkel. Dybde: 15 cm. Hælbånd: se eget 
bilde.

Polstring, delt fotplate
For ekstra komfort. Velour

Leggbånd
Lengderegulerbart og avtakbart. 

Polstring til leggbånd
Avtakbart. Kommer i 20, 30, og 40 cm 
lengde.

Leggbånd, komfort
For ekstra komfort. Justerbart med borrelås. 
Velour. Monteres på faste eller vinkelstillbare 
benstøtter.

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på etac.no
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Forlengede fotplater
Passer til Cross fotplate. Dybde 21 cm. 

Hel fotplate
Fotplaten gir gulvfølelse og stimulerer til 
bevegelse. Inkl. faste benstøtter.

Hel fotplate, Cross
Oppfellbar og innstillbar i høyde, dybde og 
vinkel. Monteres på faste eller vinkelstillbare 
benstøtter.

Polstring, hel fotplate Cross 
For ekstra komfort. Velour

Infusjonsstativ
For to flasker

Holder for ventilator
Kurv for medisinsk utstyr

Bord
Transparant, monteres på armlenene

Svinghjul
6" eller 8".

Adapter for setehøyde til 
16” drivhjul
Muliggjør ytterligere to setehøyderfor Prio 
med 16” transporthjul: 40 cm og 42.5 cm

Drivhjul
20”, 22” eller 24”. Massive dekk. Alu drivring. 
Hurtigkoblingsnav. 16” transporthjul.

Abduksjonskloss
Avtagbar, justerbar i dybden..

Hoftebelte
Flere mulige festepunkter på rammen.

Feste for brystsele
Kombineres med tradisjonell hodestøtte.

Eikebeskytter
Fås med grått trykk

Tilbehør

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på etac.no
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“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine 
drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469 
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


