
Etac Prio
Komfortkørestol
til aktivitet og hvile
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Etac Prio 
Det handler om den enkeltes funktionsniveau. Det er vores mål, at brugerens 
funktionsniveau udnyttes fuldt ud, ved hjælp af form og støtte. Etac Prio hjælper til 
korrekt siddestilling, som forbedrer brugerens aktivitets- og mobilitetsniveau. 

Mange, der ikke længere er i stand til at sidde i en all- 
round kørestol, skifter til en ordinær komfortkørestol og 
bliver dermed helt afhængige af andres hjælp til at kunne 
bevæge sig. Ofte tidligere end nødvendigt. 

Med Etac Prio er en ny type komfortkørestol født. En 
aktiv komfortkørestol, hvor brugeren sidder overraskende 
komfortabelt og velafbalanceret. 

Prio er den eneste multifunktionskørestol, der tilbyder 
dynamisk bækkenstøtte. Støtten deaktiveres i hvile 

og genaktiveres i den aktive position. Den dynamiske 
bækkenstøtte er bare ét eksempel på Prio’s innovative 
funktioner, der rent faktisk forbedrer siddetolerancen 
over tid. 

Prio er lavet til at give ro - uden at opgive mobiliteten. 
Med Prio giver vi flere muligheder for at leve aktivt 
længere. Opgiv ikke mobiliteten - Prøv Prio.

Den alsidige komfortkørestol kan konfigureres og 
tilpasses i mange varianter. Dette betyder, at brugeren 
ikke nødvendigvis behøver en anden kørestol, når behov 
ændres. Med Prio kan samme kørestol nemt bygges om 
ved f.eks. at ændre ryg, fodstøtter, tilføje eltilt etc. 

Når kørestolen langsomt tilpasses brugerens behov, 
skabes tryghed og genkendelighed, idet brugeren 
skånes for den markante ændring, et skift af kørestol 
kan være. Samtidig er det god totaløkonomi med én 
stol, der kan tilpasses så stor en målgruppe, og et 
bredt tilbehørsprogram, der passer til alle kørestolens 
konfigurationer.

Prio følger brugerens behov
Ovenfor vises vores mest populære konfigurationer:

Prio Aktiv
Prio Standard
Prio Hospital

Alle 3 kørestole har en række fælles egenskaber og 
funktioner, som gennemgås på de følgende sider.  
Læs mere om de enkelte varianter på side 6-8.

Prio Aktiv Prio Standard Prio Hospital 



www.etac.dk   Etac Prio 3

Egenskaber
Dynamisk bækkenstøtte
Bækkenstøtten er højdejusterbar og kan 
justeres med præcision. Bækken-stroppens 
spænding mindskes automatisk, når man 
læner sig tilbage i behagelig hvilestilling - og 
strammer til igen, når ryggen føres frem igen. 
En ideel kombination for aktivitet og hvile.

Byg den ønskede form
Start med at indstille ryghøjden. Rygstøtten 
formes når stropperne justeres. Rygskjoldene 
fordeler trykket fra stropryggen. Dette mulig-
gør brug af en tynd og fleksibel rygpude, 
der former sig nøjagtigt efter stropryggens 
justering.

Lav sædehøjde
Det er nemt at ændre sædehøjden på 
Prio (38-52,5 cm) vha. de forskellige 
drivhjulspositioner, samt størrelse på driv- og 
forhjul. De laveste stole er ideelle til brugere, 
der selv kan gå stolen frem. 

Eltilt som tilvalg/tilbehør
Til brugere, som selv vil kunne justere ryg- og 
sædevinkel, anbefales montering af eltilt. 
Eltilt kan også eftermonteres. Eltiltet kan ikke 
kombineres med dynamisk bækkenstøtte, 
komfortlås, quick release låsesplit eller 
varekurv.

Aktivitet er lige så vigtigt som hvile
Smal totalbredde, lav egenvægt og 
enestående afbalanceringsmuligheder, er 
egenskaber, der tillader Prio brugeren at 
være mere aktiv og mobil.

Komfortlås
Sikrer, at en forudindstillet kipposition kan 
findes. Der er fire mulige indstillinger (0°, 4°, 
8° eller 12°). Vælg én position, der hyppigt 
anvendes til aktivitet eller hvile. 

Nøgler til ændring af indstillinger
To unbrako-nøgler er let tilgængelige og 
diskret placeret bag på ryglænet.

Med en sædehøjde, der kan justeres 
helt ned til 38 cm, er Prio ideel til de 
brugere, der selv kan gå stolen frem. 
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Form

Stropryg med justerbar spænding gør ryglænet formbart. Ryghynden følger den form, der skabes. Tilsammen muliggør 
dette, at kørestolsryggen kan formes med brugeren i kørestolen. Yderligere støtte skabes ved hjælp af rygkiler.

 Bækkenvip        Brede skuldre                   Asymmetri            Brede hofter                   Kyfose

Dynamisk bækkenstøtte
Prio’s dynamiske bækkenstøtte tilpasser sig både aktivitet og hvile. En opret 
stilling kræver en aktiv støtte. Når der skiftes til tilbagelænet stilling, frigøres 
spændingen automatisk, så bækkenet kan vippe nogle få grader bagud, hvor- 
ved lænderyggen rettes ud. Den dynamiske bækkenstøtte er højdejusterbar.

Rygskjold til trykfølsomme områder
Nederst på siderne af brystkassen, skulderbladene og nyrerne er områder, der 
er særligt følsomme over for koncentreret tryk. Prio’s rygpolstring er forsynet 
med “skjold”, der giver ekstra beskyttelse mod tryk på disse følsomme områder.

3D-ryg
Vores patenterede 3D-ryglænssystem er formbart i alle retninger! Vi har skabt 
et ryglæn, der giver plads og støtte i alle retninger - ideelt for brugere med 
kyfose og andre asymmetrier. Desuden kan det lave ryglæn med fordel benyttes 
til den mere aktive bruger, der har brug for god plads til skulderbevægelse, når 
drivhjulene betjenes. 3D-ryg er standard på Prio Aktiv. 
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Tekniske data

Model/Sædebredde Sædedybde Totalbredde Totalbredde  
med tromlebremse

Transportbredde Vægt

40 cm 39-51 cm 59 cm 64 cm 56 cm 33,5 kg
45 cm 39-51 cm 64 cm 69 cm 61 cm 33,8 kg
50 cm 39-51 cm 69 cm 74 cm 66 cm 34,1 kg
55 cm 39-51 cm 74 cm 79 cm 71 cm 34,4 kg

´

Ryglæn, vinkling 
0º til +30º

Sædekip 
-3 til +20º

Sædehøjde 
38 - 52,5 cm. Målt uden sædehynde.

Ryghøjde
Standard ryg: 55 – 70 cm  
3D-ryg: 45 - 60 cm

Sædehøjde
20”, 22” og 24” drivhjul: 38 – 52,5 cm. 
16” transithjul: 40 – 45 cm.

Max. brugervægt 
135 kg.

Transportvægt
22,9 - 23,8 kg.

Baghjul, balanceret tilstand
20”, 22” og 24”. Alle hjul har 3 alternative balanceposi-
tioner pr. sædehøjde.

Transportvægt
22,9-23,8 kg uden armlæn, eleverbare benstøtter, 
lægstøtter og drivhjul.

Produktvægt og dimensioner
Vægt og dimensioner er angivet for kørestol med monteret 
armlæn, eleverbare benstøtter, lægstøtter, 24”drivhjul, 
massive hjul, rustfri stål drivringe og tipsikringer. Angivne 
mål kan variere  ± 2%.

Vask
Alle betræk kan vaskes ved 60 ºC. Hygiejnebetrækket til 
sædehynden kan vaskes ved 95 ºC. Hygiejnebetrækket 
kan også tørres af med en fugtig klud. For øvrige vaske- 
anvisninger, se mærket på den enkelte hynde. 

Hyndebetræk
Mørkegrå, velourbetræk             Mørkegrå, hygiejnebetræk

 
OBS: 3D-ryg og rygovertræk fås ikke med hygiejnebetræk.
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Prio Aktiv
Med komfortkørestolen Prio Aktiv er det næsten som at sidde i en let krydsramme-kørestol med 
lav ryg. Kørestolens enkle udtryk gemmer dog på flere funktioner, der kan give brugeren ekstra 
støtte og komfort. Udover sædetilt, rygtilt og dynamisk bækkenstøtte, er Prio Aktiv udstyret med 
vores patenterede 3D-ryglænssystem, der er formbart i alle retninger og ideelt ved bl.a.  
asymmetri og kyfose. 

3D-ryg, som giver optimal  
støtte og komfort

Lav ryghøjde fremmer aktivitet

Dynamisk bækkenstøtte

Letkørende og nem at gå frem

Bredt tilbehørsprogram

Mulighed for elektrisk betjent  
ryg- og sædetilt.

Sædebredde Varenr. HMI-nr. 
Prio 40 cm 13421305 118796
Prio 45 cm 13421309 118799 
Prio 50 cm 13421313 118802
Prio 55 cm 13421317 118805
Eltilt, komplet sæt 28348 -

Prio Aktiv konfigureres specifikt til den enkelte brugers 
behov, men er defineret som standard med:
• Standard sædepude, velourbetræk
• Dynamisk bækkenstøtte* 
• 3D-ryg, velourbetræk
• Komfortlås
• Højdejusterbare kørehåndtag
• Højdejusterbare og smalle armlæn, model Cross
• Standard benstøtter
• Fodplader med hælremme
• Tipsikringer
• Stelfarve Sort
• 6”, 6,5” eller 8” massive forhjul**
• 20”, 22” eller 24” drivhjul** med  
 massive dæk og aludrivringe.

Bestilling af Prio Aktiv

* Eltilt kan ikke kombineres 
med dynamisk bækken-
støtte, komfortlås, quick 
release låsesplit eller 
varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.
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Prio Standard
Prio Standard yder mere støtte end Prio Aktiv. Ryggen er højere og den justerbare hovedstøtte kan, 
sammen med de eleverbare benstøtter, tilpasses den enkelte bruger. Komfortlås sikrer, at en  
forudindstillet kip-position nemt kan findes igen. Desuden kan der tilvælges eltilt til de brugere, 
der selv vil kunne justere ryg- og sædevinkel. Eltiltet kan dog ikke kombi-
neres med dynamisk bækkenstøtte og komfortlås.

Stropryg med rygovertræk, 
former sig efter brugers ryg

Højde- og vinkeljusterbar  
hovedstøtte 

Komfortlås ved tilt

Dynamisk bækkenstøtte

Bredt tilbehørsprogram

Mulighed for elektrisk betjent  
ryg- og sædetilt.

Sædebredde Varenr. HMI-nr. 
Prio 40 cm 13420305 107922
Prio 45 cm 13420309 107923
Prio 50 cm 13420313 107924
Prio 55 cm 13420317 107925
Eltilt, komplet sæt 28348 - 

Prio Standard konfigureres specifikt til den enkelte brugers 
behov, men er defineret som standard med:
• Standard sædepude, hygiejnebetræk
• Stropryg, rygovertræk i velour og dynamisk bækkenstøtte*
• Komfortlås
• Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk
• Højdejusterbare kørehåndtag
• Højdejusterbare, brede armlæn
• Eleverbare benstøtter med lægstøtter
• Fodplader med hælremme
• Tipsikringer
• Stelfarve Sort
• 6”, 6,5” eller 8” massive forhjul**
• 20”, 22” eller 24” drivhjul** med  
 massive dæk og aludrivringe.

Bestilling af Prio Standard

* Eltilt kan ikke kombineres 
med dynamisk bækken-
støtte, komfortlås, quick 
release låsesplit eller 
varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.
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Prio Hospital
Med tanke på de store hygiejnekrav, der må tilgodeses på bl.a. hospitaler, tilbyder vi den 
rengøringsvenlige variant Prio Hospital. Kørestolen tåler vask i vaskemaskine og alle puder har 
vandtæt hygiejnebetræk, der nemt kan vaskes og tørres af. Stropryggen er nem at justere og det 
brede tilbehørsprogram gør det enkelt at tilpasse stolen til patienten. 
Benytter hospitalet også vores populære Cross 5 krydsrammekørestol, 
tilgodeses god totaløkonomi og overskuelig logistik, idet meget tilbehør fra 
Cross 5 kan benyttes på Prio.

Stropryg, dynamisk bækkenstøtte  
og rygpude giver maksimal komfort  
og stabilitet 

Vaskbart og vandtæt hygiejnebetræk 
på sædepude, rygpude, nakkestøtte 
og lægplader

Bredt tilbehørsprogram, som er 
kompatibelt med vores populære 
Cross 5 krydsrammekørestol

Mulighed for elektrisk betjent  
ryg- og sædetilt.

Sædebredde Varenr. HMI-nr. 
Prio 40 cm 13422305 118806
Prio 45 cm 13422309 118809
Prio 50 cm 13422313 118812
Prio 55 cm 13422317 118815
Eltilt, komplet sæt 28348 -

Prio Hospital konfigureres specifikt til den enkelte brugers  
behov, men er defineret som standard med:
• Standard sædepude med Tidy-betræk og komfort rygpude med hygiejnebetræk
• Stropryg og dynamisk bækkenstøtte*
• Komfortlås
• Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk
• Højdejusterbare kørehåndtag
• Højdejusterbare, brede armlæn
• Eleverbare benstøtter med lægstøtter
• Fodplader med hælremme
• Tipsikringer
• Stelfarve Sort
• 6”, 6,5” eller 8” massive forhjul**
• 20”, 22” eller 24” drivhjul** med  
 massive dæk og aludrivringe.

Bestilling af Prio Hospital

* Eltilt kan ikke kombineres 
med dynamisk bækken-
støtte, komfortlås, quick 
release låsesplit eller 
varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.



www.etac.dk   Etac Prio 9



10  Etac Prio Etac | Creating Possibilities

Hovedstøtte, traditionel
Højde- og vinkeljusterbar, aftagelig. Anbefales 
ved kyfose. Betræk: Grå velour eller hygiejne-
betræk. Hovedstøttestang i rustfri stål eller sort 
rustfri stål.

Hovedstøtte velour, rustfri stang ........28534-60
Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang ....28534-65
Hovedstøtte hygiejne, sort stang ........28538-65
Betræk Velour ...................................... 63177-60
Betræk Hygiejne .................................. 63177-65
Hovedstøtteholder*  ................................ 28024
*Anvendes hvis der skiftes fra anden type 
hovedstøtte.

Rygpude
Polstret pude, monteret med velcrobånd på 
bagsiden. Hygiejnebetræk på forsiden eller 
gråt velour. Kan ikke monteres på 3D-ryg. SB = 
sædebredde

Til SB 40 cm, Velourbetræk .............28410-60
Til SB 40 cm, hygiejnebetræk ..........28410-65
Til SB 45 cm, Velourbetræk .............28411-60
Til SB 45 cm, hygiejnebetræk ..........28411-65
Til SB 50 cm, Velourbetræk .............28412-60
Til SB 50 cm, hygiejnebetræk ..........28412-65
Til SB 55 cm, Velourbetræk .............28413-60
Til SB 55 cm, hygiejnebetræk ..........28413-65

Rygpude, hygiejnebetræk  
på for- og bagside
Polstret pude, monteres med velcrobånd på 
bagsiden. Hygiejnebetræk på både for- og  
bagside. Kan ikke monteres på 3D-ryg.  
SB = sædebredde

Til SB 40 cm, hygiejnebetræk ..........28540-65
Til SB 45 cm, hygiejnebetræk ..........28541-65
Til SB 50 cm, hygiejnebetræk ..........28542-65
Til SB 55 cm, hygiejnebetræk ..........28543-65

Rygovertræk
Blødt rygovertræk i grå velour. 
SB = sædebredde

Til SB 40 cm .....................................63200-60
Til SB 45 cm .....................................63201-60
Til SB 50 cm .....................................63202-60
Til SB 55 cm .....................................63203-60

Tilbehør og reservedele

Hovedstøtte med sidestøtte 
For ekstra støtte af hovedet. Inkl. betræk i 
mørkegrå hygiejne. 

Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang ....28536-65
Hovedstøtte hygiejne, sort stang. .......28539-65
Betræk hygiejne ..................................63185-65
Hovedstøtteholder* ................................. 28024
*Anvendes hvis der skiftes fra anden type 
hovedstøtte.

Hovedstøtte, anatomisk 
Materiale og form giver god  
støtte for hoved og nakke. 

Str. Medium: A15,5 cm, 
B14 cm, C26 cm ....................... 319945483-83
Str. Large: A17 cm, 
B14 cm, C32 cm ........................319967493-83

Prio 3D-ryghynde
3D er et unikt rygsystem, der giver støtte og 
plads til en kyfotisk ryg eller asymmetrier. Grå 
velour. Monteres med velcro. OBS! Stolen skal 
være monteret med 3D-ryg. SB = sædebredde

Til SB 40 cm .....................................63267-60
Til SB 45 cm .....................................63268-60
Til SB 50 cm .....................................63269-60
Til SB 55 cm .....................................63270-60

Selefæste  
Kun til traditionel hovedstøtte/hovedstøtte 
med sidestøtte. 

One size ................................................. 28186
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Tilbehør og reservedele

Sædepude, Standard 
Standardpuder med mørkegråt velour eller hygiejne betræk. Varianten Tidy Hygiejne er med svejsede 
sømme og er stærkere end ”Hygiejne”. Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil. Pudelængde: Kort 
50 cm og Lang 56 cm.

Stort udvalg af puder
Udover standardpuder tilbyder vi også et stort udvalg af særligt 
trykaflastende puder - både komfortpuder og luftfyldte puder. 
Se det store udvalg i vores separate pudekatalog.

Skab en form med kiler 
Foruden det justerbare ryglæn og bredningssættet, er disse kiler en god 
løsning til at forme og tilpasse Prio's ryg og/eller sæde. Kilerne, der kan 
kombineres og klippes til, fås i tre størrelser og leveres i sæt med 2 stk.

Small (L13 x B9,5 x H2 cm), 2 stk ..................................................28030
Medium (L19 x B12 x H2 cm), 2 stk ...............................................28139
Large (L20 x B17 x H2,5 cm), 2 stk ................................................28140
 

Kort 
(Sædedybde 46-50 cm)

Lang
(Sædedybde 52-56 cm)

Sædebredde Velour Hygiejne Tidy Hygiejne Velour Hygiejne Tidy Hygiejne

40,0 cm 27751-60 27751-65 28055-65 27759-60 27759-65 28059-65
45,0 cm 27752-60 27752-65 28056-65 27760-60 27760-65 28060-65
50,0 cm 27753-60 27753-65 28057-65 27761-60 27761-65 28061-65
55,0 cm 27754-60 27754-65 28058-65 27762-60 27762-65 28062-65
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Armlæn, Standard Prio
Højde- og dybdejusterbar, aftageligt. 
Armlænspude 49 cm. Med eller uden arm-
lænspude. Armlænsbetræk i velour yder 
ekstra komfort. 

Armlæn med pude, højre ................... 28512-1
Armlæn med pude, venstre ............... 28512-2
Armlæn uden pude, højre .................. 28513-1
Armlæn uden pude, venstre .............. 28513-2
Armlænspude, højre ......................63193-60-1
Armlænspude, venstre ..................63193-60-2

Armlæn med bred og blød pude
Giver blød og dejlig aflastning til armen. 
Leveres med fingerskrue for enkel justering i 
dybden. Passer til både højre og venstre side. 
Monteres på Armlæn, Standard Prio.

Bred armlænspude, blød ...................... 28640

Sidepude 
Puden kan vendes for at opnå en anden 
form. Kan kun benyttes i kombination med 
ryg med rygovertræk.

Højre ...............................................63171-60-1
Venstre ...........................................63171-60-2

Trykfordeler 
Fastgøres med velcro bag rygovertrækket, 
præcis hvor der er brug for den. Brug den 
evt. til at fordele trykket over rygprofilerne 
eller til at gøre ryggen bredere. Mål L20 x 
B15 x H1 cm.

Trykfordeler .............................................. 28637

Tilbehør og reservedele

Kørehåndtag 
Højdejusterbart og aftageligt, skridsikker belæg-
ning. Leveres som kit inkl. udløser for enten ryg-
fældning eller sædetilt - med og uden monteret 
ledsagerbremse.

Med rygfældning ....................................28219-01
Med sædetilt ...........................................28220-01
Med ledsagerbremse og rygfældning ..28221-01
Med ledsagerbremse og sædetilt ........28222-01

Låsbart greb
Forhindrer aktivering af tilbagelæning eller 
kip. Hvis positionen skal justeres, trækkes 
låseanordningen opad og derefter ned igen 
for at låse grebet.

1 stk .......................................................... 28047

Kørebøjle 
Højdejusterbar og aftagelig. 
Kan kombineres med ledsagerbremse. 
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm .....................................25580-01
Til SB 45 cm .....................................25582-01
Til SB 50 cm .....................................25583-01
Til SB 55 cm .....................................26069-01

Kørebøjle, vinkeljusterbar 
Højde- og vinkeljusterbar, og aftagelig. Kan 
kombineres med hjælpebremse.  
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm .......................................... 27163
Til SB 45 cm .......................................... 27165
Til SB 50 cm .......................................... 27167
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Hemiplegiarmlæn 
Kan drejes for god positionering af arm.  
Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross).

Hemiplegiarmlæn Højre ................25770-60-1
Hemiplegiarmlæn Venstre ............25770-60-2
Betræk ..............................................62449-60

Armlæn, smalt (Model Cross)
For at gøre drivringene let tilgængelige anbe-
faler vi dette smalle armlæn. Armlænsbetræk 
yder ekstra komfort.

Armlæn Højre, længde 38 cm ........... 28511-1
Armlæn Venstre, længde 38 cm ........ 28511-2
Betræk Velour 1 stk .........................62283-60
Betræk Dartex 1 stk .........................62283-63
Betræk Velour med gel 1 stk ...........26241-60
Betræk Dartex med gel 1 stk ...........26241-63

Bredningssæt 
Øger afstanden mellem armlænene med  
2,5 cm.

1 sæt .......................................................27892

Polstring til sideplader  
Giver øget komfort og mindsker sædebredden 
mellem armlænene med ca. 1,5 cm i hver 
side. Betrækket trækkes nemt ud over side- 
pladen og er ligeledes nemt at fjerne igen.

Polstring sideplade, højre ........................63271-1
Polstring sideplade, venstre ....................63271-2

Polstring til sideplader
Giver øget komfort og mindsker sædebredden 
mellem armlænene med ca 2 cm. Klippes/
skæres til efter eget ønske og monteres med 
dobbeltklæbende tape (medfølger). 

1 sæt á 2 stk ................................................28021

Sidestøtte, svingbar  
Justerbar i højde, dybde og bredde. Armlæ-
net kan fjernes, når sidestøtten er foldet til 
side, hvilket er ideelt ved sideværts forflyt-
ning. Pude: Polyurethan.

Svingbar, højre ................................... 28019-1
Svingbar, venstre ............................... 28019-2

Sidestøtte, justerbar  
Justerbar i højde, dybde og bredde. Let 
at fjerne og montere uden værktøj. Pude: 
Polyuretan.

Justerbar ................................................ 28020

Tilbehør og reservedele
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Tilbehør og reservedele

Låsesplit, quick release
Denne låsesplit gør sammenklapning af 
ryggen nemmere.

Låsesplit ................................................... 83159

Ledsagerbremse
Ledsagerbremse leveres komplet, dog uden 
drivhjul. 

Ledsagerbremse, kit ................................... 28423
Drivhjul til ledsagerbremse:
16” massivt dæk, højre.............................. 81173
16” massivt dæk, venstre .......................... 81174
20” massivt dæk ........................................ 81337
22” massivt dæk ........................................ 81339
24” massivt dæk ........................................ 81346

Eltilt  
Eljustering af ryg- og sædevinkel. Kan monte-
res fra fabrikken eller bestilles som tilbehør 
til eftermontering på eksisterende Prio køre-
stole. OBS! Eltilt kan ikke kombineres med 
dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick  
release låsesplit eller varekurv.

Eltilt, komplet sæt ................................. 28348
Klemsikring ............................................ 28415

Gaspatronklips
Hver klips, der tilføjes, begrænser vinklingen 
med ca. 2º. Der kræves intet værktøj.

Pose med 10 stk ...................................... 28163
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Tilbehør og reservedele

Benstøtte, fast vinkel (Prio) 
Kan svinges til siden og er aftagelig. 

Højre .................................................... 27729-1
Venstre ................................................ 27729-2

Benstøtte, fast vinkel (Cross 5) 
Kan svinges til siden og er aftagelig.
(Benyttes også til kørestolen Cross 5).

Benstøtte vid vinkel, 1 stk. ...................25574-01

Benstøtter, eleverbare
Kan svinges til siden og er aftagelige. Inkl. 
lægstøtter, som er justerbare i højde og dybde. 
Betræk lægstøtter: Grå hygiejnetekstil.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm Højre ........................27857-65-1
Til SB 40 cm Venstre .....................27857-65-2
Til SB 45 cm Højre ........................27858-65-1
Til SB 45 cm Venstre .....................27858-65-2
Til SB 50 cm Højre ........................27859-65-1
Til SB 50 cm Venstre .....................27859-65-2
Til SB 55 cm Højre ........................27860-65-1
Til SB 55 cm Venstre .....................27860-65-2

Amputbenstøtte
Højdejusterbar, længderegulerbar og vinkel-
regulerbar. Kan leveres i dartex eller velour. 
Længde = 26 cm. Kan forlænges med 6 cm.

Mørkegrå velour ...............................25516-60
Sort dartex ........................................25516-63
Ekstra bred til sædebredde 55 cm:
Sort dartex, højre ......................... 26210-63-1
Sort dartex, venstre ..................... 26210-63-2

Bremse med vinklet greb  
Giver en større gribeflade. Bremsen passer 
til 24” drivhjul. Ved 20” og 22” drivhjul, skal 
der benyttes en adapter.

Højre, sort ........................................... 27894-1
Venstre, sort ....................................... 27894-2
Højre, rød .............................................27951-1
Venstre, rød .........................................27951-2
Adapter til bremse 20” ......................... 28404
Adapter til bremse 22” ......................... 28403

Bremse og bremseforlænger 
Bremsegrebet kan vinkles fremad for at lette 
sideværts forflytninger.

Bremse med forlænget håndtag,  
højre .......................................................27895-1
Bremse med forlænget håndtag,  
venstre ...................................................27895-2
Kun bremseforlænger ............................. 25515

Enhåndsbremse
Kan kombineres m/drivhjul til ledsagerbremse.

Højre ......................................................... 27531-1
Venstre ..................................................... 27531-2

Enhåndsdrift  
Passer til både højre og venstre side. Kan 
ikke kombineres med ledsagerbremse. Både 
drivhjul og teleskopaksel skal monteres.

20” drivhjul ............................................ 26534
22” drivhjul ............................................ 26533
24” drivhjul ............................................ 26522
Teleskopaksel til Prio 40 .......................27318
Teleskopaksel til Prio 45-50 .................27319
Teleskopaksel til Prio 55 .......................27320
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Tilbehør og reservedele

Polstring til delte fodplader
Blød polstring til delte fodplader model 
Cross. SB = sædebredde.

Til SB 35-40 cm, højre ................. 63188-60-1
Til SB 35-40 cm, venstre .............63188-60-2
Til SB 42,5-50 cm højre ............... 63189-60-1
Til SB 42,5-50 cm venstre ...........63189-60-2
Til SB 52,5-60 cm højre ............... 63192-60-1
Til SB 52,5-60 cm, venstre .......... 63192-60-2

Fodplade 13 cm dyb, Cross 
Sammenklappelig, højde- og vinkel- 
justerbar. Ekskl. hælrem. Varianten med eks-
tra lange underrør anbefales til eleverbare 
fodstøtter. Højre (x=1) Venstre (x=2)
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm........................................ 25644-x
Til SB 45 cm.........................................25736-x
Til SB 50 og 55 cm ............................. 25646-x
Til SB 40 cm, underrør +10 cm ......... 25650-x
Til SB 45 cm, underrør +10 cm .......... 25737-x
Til SB 50 og 55 cm, underrør +10 cm 25652-x

Hælrem 
Anvendes på delte fodstøtter. Justerbar i 
dybden.

One size ................................................. 24458

Fodpladeforlænger
Øger fodpladedybden. Monteres ovenpå 
Cross-fodstøtten. Længde: 21 cm.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm............................................50798
Til SB 45 cm............................................50799
Til SB 50 og 55 cm ................................ 50800

Hel fodplade
Fodpladen giver en gulvfornemmelse og 
stimulerer bevægelse. Sammenklappelig 
og aftagelig. OBS! Kan kun bruges sammen 
med 6” og 6½” forhjul. SB = sædebredde.

Til SB 40,0 cm ....................................... 28342
Til SB 45,0 cm ....................................... 28343
Til SB 50,0 cm ....................................... 28344
Til SB 55,0 cm ....................................... 28345

Hel fodplade, model Cross
Opklappelig og indstillelig i højde og vinkel. 
SB = sædebredde.

Til SB 40-45 cm (B26 x D17 cm) ..........25937
Til SB 50-55 cm (B37 x D17 cm) .......... 26853

Polstring til hel fodplade
Blød polstring til hel fodplade, model Cross. 
SB = sædebredde.

Til SB 40-47,5 cm ............................63190-60
Til SB 50-60 cm ................................63191-60
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Tilbehør og reservedele

Polstret lægstøtte
Lægstøtte i blødt velour og i to bredder. 
Passer til Prio og Cross benstøtter.
SB = sædebredde.

75 cm til SB 35-47,5 cm ................. 63186-60
90 cm til SB 50-60 cm ....................63187-60

Polstring til lægbånd 
Aftagelig. Fås i 3 længder.

20 cm ..................................................... 26845
30 cm ..................................................... 26846
40 cm ..................................................... 26847

Lægbånd
Længdejusterbart og aftageligt.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm........................................... 27909
Til SB 45 cm............................................27919
Til SB 50 cm............................................27920
Til SB 55 cm............................................27921

Adapter for sædehøjde til 16” drivhjul  
Muliggør yderligere to sædehøjder for Prio 
med 16” drivhjul: 40 cm og 42,5 cm. 

Adapter ...................................................28414

Beslag for positioneringssele 
Dette beslag, som monteres på den forreste 
del af stolen, gør det muligt at montere både 
2- og 4-punktsseler. Beslaget er udstyret 
med spor, for individuel justering af selen og 
monteres på armlænsfæstet. Levereres i sæt 
for montering på begge sider. 

Beslag for positioneringssele ............... 28641

Hoftesele  
Monteres på sæderammen. 

Længde 100 cm .................................... 27904
Længde 128 cm .................................... 28544

Abduktionsklods  
Aftagelig og dybdejusterbar. 

One size ................................................. 28022
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”Etac Prio hjælper til korrekt siddestilling, 
som forbedrer brugerens aktivitets- og 
mobilitetsniveau”

Tilbehør og reservedele

Stokkeholder  
Velegnet til både højre og venstre side.

Stokkeholder, dobbelt ............................27327

Tipsikring
Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar i 
længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Tipsikring multi CC59 ............................ 28457

Kurv til iltflaske  
Kan også benyttes som varekurv. 

One size ................................................. 28316

Dropstativ  
Til to poser. 

One size ................................................. 28341
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Tilbehør og reservedele

Halvbord til smalle armlæn 
Justerbart i dybde og bredde.  
Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross). 

Højre .................................................... 27352-1
Venstre ................................................ 27352-2

Bord til Prio armlæn
Transparent. Monteres på Armlæn, model 
Standard Prio. Bredde bord: Sædebredde + 
17,5 cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt.  
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm ........................................... 27971
Til SB 45 cm ........................................... 27972
Til SB 50 cm ........................................... 27973
Til SB 55 cm ........................................... 27974
Til SB 40 cm med bredningssæt........... 24601
Til SB 45 cm med bredningssæt........... 26021
Til SB 50 cm med bredningssæt........... 26907
Fikseringsbånd ...................................... 82921

Bord til smalle armlæn
Transparent. Monteres på Armlæn, smalt 
(Model Cross). Bredde bord: Sædebredde + 10 
cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt.  
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm............................................24418
Til SB 45 cm............................................24419
Til SB 50 cm........................................... 24601
Til SB 55 cm........................................... 26021
Til SB 40 cm med bredningssæt .......... 25188
Til SB 45 cm med bredningssæt ...........25731
Til SB 50 cm med bredningssæt .......... 26020
Til SB 55 cm med bredningssæt .......... 26022
Fikseringsbånd ...................................... 62103

Forhjul 

6” (150 x 30 mm) Halvmassivt ............ 27863
6½” (165 x 30 mm) Massivt..................27866
7” (175 x 45 mm) Halvmassivt ..............27867 
8” (200 x 35 mm) Halvmassivt ............ 27864
8” (200 x 50 mm) Halvmassivt ............ 27868

Forgafler og forgaffelfæste
Forgaffelfæste fås i standard og bredt. Det 
brede flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets 
totalbredde bliver ikke påvirket. Fæste og 
forgaffel bestilles separat.

Forgaffel standard ................................ 28422
Forgaffel kort  ........................................ 28421
Forgaffelfæste standard, komplet ....... 80606
Forgaffelfæste bredt, komplet ..............25763
Forgaffelhus, bredt ............................... 80899
Låg til forgaffelhus ................................ 50429

Hjælpemotor Lille Viking 
Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet og 
ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs hånd-
betjening monteret på stolens skubbehåndtag. 
Kontakt venligst Etac.

Drivhjul
20”, 22” eller 24”. Massive dæk (pur). Quick 
Release, aluminiumdrivring.  
Ønskes højtryksdæk, kontakt venligst Etac.

20”*  ...................................................... 82486
22”   ....................................................... 82485
24”.......................................................... 82484
*OBS: ikke mulig i position 1.

Egerbeskytter
Gråt eller gult tryk og Etac logo.

20” – Grå Etac ..................................25502-28
22” – Grå Etac ..................................25503-28
24” – Grå Etac ..................................25504-28
20” – Gul Etac ..................................25502-29
22” – Gul Etac ..................................25503-29
24” – Gul Etac ..................................25504-29
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Alle kørestole fra Etac kan konfigureres i mange varian-
ter, der hver især kan tilpasses individuelt helt ned til 
mindste detalje. Dette betyder, at brugeren ikke altid 
behøver en ny kørestol, når behovet ændres. 

Når kørestolen langsomt tilpasses brugerens behov, 
skabes tryghed for brugeren. Denne glidende overgang 
skåner brugeren for den markante forandring, et skift af 
kørestol kan være. F.eks. vil et skift fra Etac Cross 5 til 
komfortkørestolen Etac Prio Aktiv, ikke være så stor en 

synlig forandring for brugeren, som skift til en regulær og 
tung komfortkørestol. Hvis der bliver brug for yderligere 
støtte og funktioner i komfortkørestolen, kan samme 
kørestol nemt bygges om, ved f.eks. at ændre rygtype, 
hovedstøtte, tilføje eltilt etc.

Kørestole fra Etac er produkter med meget høj gen-
brugsværdi og har sandsynligvis markedets bedste 
totaløkonomi.

Etac Cross 5 Etac Prio Aktiv Etac Prio Standard Etac Prio Hospital 

Kørestole fra Etac skaber et trygt forløb for brugeren

Krydsrammekørestol Komfortkørestol

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling ø st
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


