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Hjelpemidler – vedlikehold 

Trykk- og luftavlastende hjelpemidler 
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.  

 

De ulike produktene vil ha varierende grad av trykkavlastning, og man bør derfor være bevisst på 

hvilket hjelpemiddel bruker anvender og evaluere om faren for trykksår øker. 

NB! Madrass og pute skal ikke lånes videre til andre brukere. 

 

Renhold 

 Vask av trekk og sittepute/madrass v/behov, følg anvisning. Merk trekk slik at rett trekk 

kommer på. Feil trekk kan i seg selv forårsake trykksår. 
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Vedlikehold og reparasjon 

 

Reparasjonsbehov må meldes til teknikker, se guide for feilrapportering. 

Vedlikeholdsråd for trykkavlastende hjelpemidler vil variere i forhold til hvilket material det 

trykkavlastende hjelpemidlet er laget av:  

 Skum: vil kreve minst vedlikehold, men vil etter hvert miste elastisiteten og funksjonen i 

skummet vil minske. 

 Gele: krever lite vedlikehold, en kan med fordel kna i geleen for å unngå grop. Gele påvirkes 

av temperatur, ikke la puten ligge ute i kald bil, da den vil bli hard. Trykkavlastende puter 

med gele, har kun gele i en brønn av bakkant av puten. Vær derfor obs på at puten ligger rett 

vei. Vær også observant på evt. hudforandringer, da overganger/kanter i puten etc. kan 

forårsake trykksår. 

 Luft: Behovene kan endres over tid. For de med høyest risiko behov for trykkavlastning vil 

man anbefale trykkavlastning vha luft. Det forutsetter at bruker selv eller ressurspersoner 

rundt bruker kan følge opp vedlikehold. Følgende vurderes som viktig: 

o Bli kjent med sitteputen/madrassen – hvilke funksjoner har den? 

o HLR-funksjon: enkelte luftmadrasser har denne funksjonen, bli kjent med bruken av 

den. Om den ved uhell er utløst og madrassen ikke fylles med luft etterpå, bør man 

sjekke dette før man melder i fra til teknikker. 

o Tilpasning av lufttrykk, samt gode rutiner for kontroll og etterjustering: 

o Om terapeut har søkt om puten/madrassen skal aktuell terapeut bistå med den første 

innstillingen av lufttrykket. Personal/pårørende som skal ta videre ansvar bør delta 

for veiledning. 

o Puten sjekkes daglig for punktering v/å trykke på puten/madrassen. 

o Lufttrykket bør ca. 1 gang per måned sjekkes av personal/pårørende som har 

kunnskapen om dette. Man skal synke godt ned i materialet, så om man har for mye 

luft i puten, mister man effekten av trykkavlastningen. Avstanden mellom 

sittebensknutene og bunn bør ligge på 2-3 cm og skal sjekkes med bruker i stol/seng. 

Det vil oppleves som puten mangler luft når ingen sitter på. 

 

 
 

 

Hjelpemiddellageret har åpningstid hverdager kl. 07.30-09.30 

 

 


