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Fysio- og ergoterapitjenesten

Hjelpemidler – vedlikehold

Personløftere
Bruker/låner har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler som lånes ut fra

kommunens hjelpemiddellager og NAV. Her finner du en enkel vedlikeholdsveiledning for de

vanligste hjelpemidlene.

 Feilsøking:

o Hjulene beveger seg ujevnt på grunn av støv og smuss: rengjør hjulene og fjern hår

og smuss (bør gjøres jevnlig).

o Løftearmen eller benspredningen beveger seg ukontrollert: Kortslutning mellom

håndkontroll og løfter, rengjør overflaten på håndkontroll-pluggen.

o Håndkontroll er defekt: erstatt håndkontroll med en ny, kontakt

nav/hjelpemiddellageret.

o Løfteren reagerer ikke ved bruk av håndkontrollen/løftearmen eller benspredningen

beveger seg ikke: Nødstoppbryter er aktivert. Vri bryteren med klokken for å

tilbakestille nødstopp. Batteriet er tomt: bytt ut eller lad batteriet.

o Håndkontrollen er ikke tilstrekkelig koblet til: plugg inn håndkontroll på nytt.

Håndkontroll, plugg eller kabel kan være ødelagt og bør i så fall byttes ut.

o Feil ved batteriet. Sjekk indikatorer på laderen under lading.
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 Regelmessig rengjøring:

o Rutiner tilpasset bruk og behov.

o Rengjøringsmidler må være pH-nøytrale.

o For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Vaskes utvendig

med lett fuktet klut.

 Månedlig ettersyn:

o kontroller at løfteren ikke har noen løse deler eller synlige skader

o ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt

o Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast, vask eventuelt kontakten og

støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit – dette fjerner fett

o se til at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte

o kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy

 Ta kontakt med din lokale servicepartner ved eventuelle feil eller mangler

Hjelpemiddellageret har åpningstid hverdager kl. 07.30-09.30


