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1.Allroundrullstol Cross 5 - leverantör Etac Sverige AB 

Ersättningsgrupp med äldre Cross 5, Focus, Cross - hyra 

 
 

Målgrupp  

Brukare som använder en allround rullstol sitter i den permanent eller under delar av dagen 

och har behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskap. Kör själv med hjälp av 

armarna och/eller sparkar sig fram, blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren 

förflyttar sig till och från rullstolen självständigt och/eller med hjälp, använder rullstolen 

inomhus och utomhus på varierande underlag samt har behov av att ta med sig rullstolen i 

personbil. 

Beskrivning  

Ryggstöd och sits är inställbara i höjd, vinkel och form. Benstöd med fast vinkel, avtagbara 

och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd och 

massiv armstödsplatta inställbar höjd. Flera drivhjulspositioner för inställning av sitthöjd, 

sittvinkel och balansering. 

Standardkonfiguration  

Steglöst höjdjusterbar 3A-rygg, bakomliggande höjdjusterbara körhandtag, 6.5” (165x30mm) 

massiva länkhjul, 24" drivhjul med rostfria drivringar och punkteringsfri innerslang, 

tippskydd/tramprör, transportfäste. Sitthöjd standardinställd bak 45cm och fram 47cm. 

Rygghöjd standardinställd 40cm. Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband. 

 

Artikelfakta  

Brukarvikt, max 135 kg. Levereras utan sittdyna. 

Sittbredd 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 alternativt 50 cm  

Sittdjup standard 36-49 cm 

Totalbredd är rullstolens sittbredd +22cm  
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2. Allroundrullstol för brukare med hög vikt Cross 5 XL – 

leverantör Etac Sverige AB 

Ersättningsgrupp med äldre Cross 5 XL - hyra 

 

Målgrupp  

Brukare som använder en allround rullstol sitter i den permanent eller under delar av dagen 

och har behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskap. Kör själv med hjälp av 

armarna och/eller sparkar sig fram, blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren 

förflyttar sig till och från rullstolen självständigt och/eller med hjälp, använder rullstolen 

inomhus och utomhus på varierande underlag samt har behov av att ta med sig rullstolen i 

personbil. 

Beskrivning  

Ryggstöd och sits är inställbara i höjd, vinkel och form. Benstöd med fast vinkel, avtagbara 

och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd och 

massiv armstödsplatta inställbar i höjd. Flera drivhjulspositioner för inställning av sitthöjd, 

sittvinkel och balansering.  

Standardkonfiguration  

Steglöst höjdjusterbar 3A-rygg, bakomliggande höjdjusterbara körhandtag, stabilisernade 

fällbart tvärstag mellan ryggrören, 6.5” (165x30mm) massiva länkhjul, 2 gr cambervinkel, 

24" drivhjul med rostfria drivringar och punkteringsfri innerslang, tippskydd/tramprör, 

transportfäste. Sitthöjd standardinställd bak 45cm och fram 47cm. Rygghöjd standardinställd 

40cm. Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband. 

 

Artikelfakta  

Brukarvikt, max 160 kg. Levereras utan sittdyna. 

Sittbredd 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5 alternativt 60 cm  

Sittdjup standard 36-49 cm  

Totalbredd är rullstolens sittbredd +22cm 
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3. Transportrullstol Transit III – leverantör Etac Sverige AB 

Köp 

 

 

 

 
  

Målgrupp  

Enkel transportrullstol för brukare som inte orkar gå långa sträckor utan är i behov av att bli 

körd av vårdare.  

 

Beskrivning  

 

Rullstolen är utrustad med vårdarbroms. Benstöd med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd 

som kan ställas in i höjd och vinkel. Armstöd avtagbara med sidoskydd och massiv 

armstödsplatta inställbar i höjd. 

 

Standardkonfiguration  

 

Bakomliggande höjdjusterbara körhandtag, 8” (200x50mm) halvmassiva länkhjul, 16" hjul 

med massiva punkteringsfria däck, tippskydd/tramprör, transportfäste. Sitthöjd 50cm, sittdjup 

42cm och rygghöjd 40cm. Ryggstöd reglerbart i höjd och vinkel och med ryggklädsel 

individuellt justerbart med kardborreband. 

 

Artikelfakta  

 

Brukarvikt, max 135 kg  

Sittbredd 35, 40, 45 alternativt 50 cm  

Totalbredd är rullstolens sittbredd +15cm 

Levereras utan sittdyna 
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4. Komfortrullstol Azalea flex 3 – leverantör Invacare AB 

Ersättningsgrupp med äldre HD balance, Azalea flex 3, Azalea – hyra 

 

 

Målgrupp  

 

Brukare som använder en komfortrullstol sitter i den några timmar under dagen eller under 

stora delar av dagen, har stora behov av individuellt anpassad sittkomfort och lägesändring 

samt att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och 

vårdare, förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med överflyttningshjälpmedel. 

Används inomhus och utomhus på varierande underlag. 

 

Beskrivning  

 

Rea Azalea är en komfortrullstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör och 

kan därför anpassas individuellt för att brukaren skall kunna sitta så optimalt som möjligt. 

Förutom bredd- och djupjustering av sitsen, är det också möjligt att justera ryggstödet både i 

höjd, vinkel och bredd. Justeringarna är steglösa och oberoende av varandra. Rea Azalea 

leveras med drivhjul och Rea Azalea Assist levereras med transporthjul. 

 

Standardkonfiguration  
 

Körhandtagsbygel höjdjusterbar och vinkelreglerbar, vinkelställbara avtagbara benstöd med 

fotplattor reglerbara i höjd, djup och vinkel, armstöd avtagbara med sidoskydd och polstrad 

armstödplatta, 8” (200mm) massiva länkhjul, 24" vårdarbromsade drivhjul  med rostfria 

drivringar punkteringsfri innerslang alternativt 16 vårdarbromsade hjul med massiva däck, 

tippskydd/tramprör, tranportfäste. Sitthöjd standardinställd 45cm. Sittdjup 43-50 cm, steglöst 

justerbart. Ryggklädsel med dyna individuellt reglerbar med kardborreband. 
Ryggstöd höjd: Ställbar rygg 54-71,5 cm, fast rygg 56-79 cm. Ryggstöd vinkel 0-30 grader  

Sitstilt -1 – 20 grader, (-1 – 25 grader med 16” bakhjul). 
 

Artikelfakta  

Brukarvikt 135 kg. Levereras utan sittdyna och huvudstöd. 

Sittbredd 39, 44 alternativt 49 cm, steglöst justerbar +5cm 

Totalbredd är Azalea rullstolens sittbredd +22cm  
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5. Komfortrullstol med hög brukarvikt Azalea Max – leverantör 

Invacare AB 

Ersättningsgrupp med äldre upphandlade Azalea Max – hyra 

 

 

Beskrivning: 

Azalea Max är en komfortrullstol för brukare som behöver bredare sittbredd, 55 eller 61cm, 

steglöst justerbar +5cm och längre sittdjup 53-60cm, utrustad med sits- och ryggvinkling. 

Max brukarvikt 180kg. Totalbredd är rullstolens sittbredd + 250 mm. 
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6. Komfortrullstol för brukare med särskilda behov 

Alla de komfortrullstolar som presenteras här nedan kommer att vara inköp i samarbete med 
konsulent samt offert som grund för inköpet. 

 

Målgrupp 

 

Brukare med särskilda behov av komfortrullstol kan exempelvis ha behov av en 

komfortrullstol med högre brukarvikt, ha behov av ett speciellt rygg- och/eller sittsytem eller 

har brukaren med hänsyn till boendemiljö ett behov av en smalare komfortrullstol. 

För brukare som är i behov av komfortrullstol ska i första hand komfortrullstol Azalea 

utprovas.  

• Prio 3D – leverantör Etac Sverige AB 

 

 

 

Beskrivning: 

Prio 3D är utrustad med sits- och ryggvinkling. Den finns i sittbredderna 40, 45, 50, 55cm, 

ställbart sittdjup 39-51cm i 3 fasta lägen och sitthöjd 38-52,5cm. Rullstolen har 3D rygg med 

ett dynamiskt bäckenstöd för exempelvis kompensation av kyfoser. Totalbredd är rullstolens 

sittbredd +19cm. Max brukarvikt 135 kg. 

• HD balance – leverantör HD Rehab 

Finns i ersättningsgrupp från tidigare upphandling inom komfortsortimentet tillsammans med Azalea 
flex 3 och kommer att finnas på hyra ett tag framöver. 

 



 

 

8 

 

• Azalea Minor – leverantör Invacare AB 

Beskrivning 

Rea Azalea Minor är en komfortrullstol för brukare som behöver smalare sittbredd 34-44cm 

och kortare sittdjup 38-45cm, utrustad med sits- och ryggvinkling. Max brukarvikt 75kg. 

• Dahlia 30 Aktiv – leverantör Invacare AB 

Beskrivning: 

Dahlia är utrustad med sits- och ryggvinkling, 30° tilt. Sittbredd 39-55 cm, sittdjup 43-50 cm 

sitthöjd 33-50 cm. Med självtilt monterat på en Dahlia 30 kan användaren självständigt ändra 

sin sittställning. Max brukarvikt 135kg. 

Beskrivning: 

HD Balance finns i sitsbredder: 38, 42, 46, 50cm. Sittdjup 43-52cm. Sitthöjd 41-50cm. 

Utrustad med sits- och ryggvinkling. Rullstolen har ett rikt tillbehörsprogram för brukare med 

särskilda behov. Totalbredd är rullstolens sittbredd +26cm och med kort svängradie för trånga 

utrymmen. Max brukarvikt 135 kg. 
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• Dahlia 45 – leverantör Invacare AB 

Beskrivning: 

Dahlia är utrustad med sits- och ryggvinkling, 45° tilt skapar större möjligheter att kunna ge 

goda tryckfördelande effekter hos användaren. Sittbredd 39-59 cm, sittdjup 43-50 cm, sitthöjd 

35-50 cm. Max brukarvikt 135 kg. 
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7. Rullstol med uppresningsfunktion LAE och LCEV – 

leverantör Sunrise Medical AB 

Inköp i samarbete med konsulent samt med offert som grund 

  
Målgrupp: 

Brukaren har behov av manuell rullstol med uppresningsfunktion och sitter/står i den under 

delar av dagen. Brukaren kan ha behov av individuellt anpassad komfort och lägesändring. 

Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus. 

Beskrivning: 

Manuell rullstol med manuell uppresningsfunktion ( LAE) och manuell rullstol med elektrisk 

uppresningsfunktion (LCEV) Max bukarvikt 120 kg. 
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8.Rullstol för aktiv brukare 

Inköp i samarbete med konsulent samt med offert som grund 

 

• XLT – leverantör Invacare AB 

 

Beskrivning: 

Fastramsrullstol med fotbåge; XLT Active 75 graders knävinkel, XLT Dynamic 90 graders 

knävinkel. Max brukarvikt 130 kg. 

 

• XLT Swing – leverantör Invacare AB 

 

Beskrivning: 

Fastramsrullstol med avtagbara benstöd. Max brukarvikt 135 kg. 

  

Målgrupp: 

Aktiv brukare som kör rullstolen själv. Flertalet brukare klarar överflyttning till och från 

rullstolen självständigt samt har behov av att lyfta rullstolen i olika situationer t.ex. i och ur 

bil. Rullstolen används både inomhus och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. 
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• Advance – leverantör Invacare AB 

 

Beskrivning: 

Fastramsrullstol med fotbåge utrustad med fast sits gjord av kolfiber. Max brukarvikt 125 kg. 

 

• K-serie G3 – leverantör Invacare AB 

 

Beskrivning: 

Rullstol fast ram med fotbåge. Küschall K-serien finns i tre material: Aluminium, Titan och 

Carbon. Max brukarvikt 125 kg. 
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• Champion – leverantör Invacare AB 

 

Beskrivning: 

Vikbar aktivrullstol med uppfällbar fotplatta, stolen kan fällas ihop som en kryssramstol. Max 

brukarvikt 120kg. 
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• Panthera S3/S3 kort/U3 – leverantör Panthera AB 

 

Beskrivning: 

 

 

• Panthera S3 swing – leverantör Panthera AB 

 

 

Beskrivning: 

Rullstol fast ram med avtagbara benstöd. Max brukarvikt 100 kg sittbredd 36-42 cm och 150 

kg sittbredd 45-50 cm  

 

  

Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor. 

S3 kort är 50 mm kortare än S3. 

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 30-42, 150 kg sittbredd 45. 

U3 har till skillnad från S3 en insvängd front och 5 grader snävare benstödsvinkel. 

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 33-42 150 kg sittbredd 45-50. 
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• U3 light – leverantör Panthera AB 

 

 

Beskrivning: 

Rullstol med fast ram och fotbåge. För brukare som kan hantera rullstol utan tippskydd, finns 

i 2 utförande U3 light som har normal balans och U3 light L som är mer lättbalanserad. Max 

brukarvikt 100 kg sittbredd 33-45. 

 

• Panthera X – leverantör Panthera AB 

 

Beskrivning: 

Rullstol fast ram med fotbåge. För brukare som har behov av en mycket lätt rullstol. Max vikt 

100 kg sittbredd 33-45. 
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• Panthera S3 kort låg – leverantör Panthera AB 

 

Beskrivning: 

 

 

• Panthera S3 large – leverantör Panthera AB 

 

Beskrivning: 

Rullstol med fast ram och fotbåge  är 50 mm längre och 25 mm högre än S3. 

Max brukarvikt 150 kg sittbredd 39-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rullstol med fast ram och fotbåge,  är 50 mm kortare och 25 mm lägre än S3. 

Max brukarvikt 100 kg sittbredd 30-42, 150 kg sittbredd 45 
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• Xenon 2 SA/FF – leverantör Sunrise Medical AB 

 

Beskrivning: 

Xenon SA är en lätt kryssfälld rullstol med avtagbara benstöd. Sittbredd 32-50 cm, sittdjup 

34-50 cm. Max brukarvikt 125 kg. 

Xenon FF är en kryssfälld rullstol med fotbåge och uppfällbar fotplatta. Sittbredd 32-46 cm 

sittdjup 34-50 cm. Max brukarvikt 110 kg. 

 

• Helium – leverantör Sunrise Medical AB 

 

Beskrivning: 

Rullstol med fast ram och fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor. Sittbredd 32-46 cm 

sittdjup 34-48 cm. Max brukarvikt 125 kg. 

 

 

 

 


