
BRUKSANVISNING
Alle brukere av Ppod bør gjøre seg kjent med 

innholdet i denne bruksanvisningen.  

Versjon 1
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Spesifikasjoner

Kontakt oss       Bakside

Sikkerhet
• Forsikre deg om at setet er ordentlig festet til baseputen før bruk.
• Forsikre deg om at hoftebeltet og andre seler (hvis inkludert) er festet rundt bruker når

de er i bruk.
• ALDRI la Ppod være i nærheten av en åpen ild.
• ALDRI ta ut polystyrenkulene fra den forseglede posen innendørs.
• ALDRI la noen være uten tilsyn i Ppod.
• Ppod skal alltid være festet mot Mobil base med de tiltenkte festestoppene for å sikre

at Ppod henger fast.

Vedlikehold
 En gang i uken: Fjern setet med trekk og liner, samt støtteputen fra baseputen.

• Rist baseputen og fordel polystyrenkulene som er inne for å få jevn fordeling og
form.

• Kontrollere med jevne mellomrom trekkene for slitasje.

• Kontrollerer med jevne mellomrom posene med kuler inni for eventuelle hull.
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PPOD
CE, klasse 1

Introduksjon

• Denne bruksanvisningen er for Ppod og er ment å gi veiledning om bruk og
vedlikehold.

• Ppod gir omsluttende støtte for kroppen, slik at brukers vekt blir jevnt fordelt over
et stort område. Dette forbedrer komfort og avslapning.

• Det anbefales å være bevist på hvor lenge brukeren sitter i Ppod. Behovet for
stillingsvariasjon er individuelt.

• Stillingsvariasjon bør også inneholde tiltak utenfor Ppod. Ved å gjøre dette vil du
forbedre brukers toleranse for å sitte i Ppod hver dag.

Det finnes 2 typer Ppod: 

• Standard Ppod seter, liner og trekk, er tilgjengelige i forskjellige størrelser og kan
brukes til forskjellige brukere når kroppsmålene er innenfor målene på de ulike
størrelsene.

• Det anbefales at vurderinger for å finne rett Ppod størrelse gjøres av en kvalifisert
person. Bruk målskjema for å finne rett størrelse.

Individuelt formet
• Den individuelt utformede Ppoden er skreddersydd for å passe til den enkelte

brukers kropp.
• Utformingen blir gjort av Inpo AS.
• En individuelt utformet Ppod vil bare passe for den enkelte bruker den er laget til.
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1. Montering av Ppod
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Sete: 
Liner og
trekk

Base 
pute

Støttepute 

Fig.1a

Fig.1c Fig.1d

Fig.1b

• Ppod kommer med tre grunnleggende
deler: sete: liner og trekk, støttepute
og basepute (Fig.1a)

•

•

Baseputen jevnes ut. Plassere 
støtteputen ned mot baseputen slik at 
borrelåsene festes mot hverandre.
(Fig.1b).

Setet plasseres på midten. Sjekk at 
midtstroppen på setet kommer midt 
framme på baseputen. (Fig.1c).	Fest 
alle de andre festestroppene til 
baseputen	(Fig.1c	&	1d).

• Når Ppod er satt sammen, tilt setet
bakover slik at det er klart for innsetting
av bruker. (Fig.2b).

•
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2. Posisjonering av bruker i Ppod

• Det anbefales å bruke heis på brukere som er over 
25 kg.

• Manuell løfting av tyngre brukere bør ikke skje.

• Det er viktig at hjelpepersonalet har kunnskap
om løfteutstyret som skal brukes.

• Alle Ppod seter har en egen festestropp i trekket på 
hver side av setet. Her kan spennen på hoftebeltet 
stikkes under, slik at hoftebeltet ikke glir ned i setet
når bruker skal plasseres i Ppoden. (Fig.1c).

• Tilt Ppod bakover før bruker blir senket ned i setet.
(Fig.2b).

• Med en gang brukeren har blitt plassert i Ppod
setet, festes vedkommende med hoftebeltet som
er montert.	(Fig.2a)	Hoftebeltet bør være justert
stramt inntil bekkenet til bruker.

• VIKTIG: Hoftebeltet skal alltid være festet til
bruker når vedkommende sitter i Ppod.

• Se til at baken plasseres helt inntil ryggen når 
brukeren blir senket ned i Ppod-setet. 

• I tillegg til hoftebelte er det mulighet for å bruke 
brystbelte, H-sele, vester eller skrittstropp.
Fig.2c).

• Regulering av setet sin posisjon i forhold til
baseputen kan gjøres før eller etter at bruker har
blitt satt i setet. Små brukere kan tiltes sammen
med setet. For større brukere, over ca 30 kg, bør
tilten bestemmes før bruker komme ned i setet.

• VIKTIG: Vær oppmerksom på at det viktigste
for bruker er å få nødvendig støtte som blir
jevnt fordelt slik at vedkommende får en 
komfortabel sittestilling.

Fig.2a

Fig.2c

Fig.2b



3.1 Rengjøring av Ppod
• Ved bruk av Ppod er det nødvendig med rengjøring og vask.

• Setetrekket er enklet å ta av lineren. Press hoftebeltet gjennom hullet i trekket. 
Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 40 grader eller renses med kjemisk 
rensemidler.

• Ppod lineren som danner setet er laget av celleplast og er vanntett. Vann etter 
vask kan tørkes av eller vent til det er fordampet fra overflaten.

• Ikke plassere Ppod setet for nært strålevarme eller utsett det for høy temperatur 
for tørking. Lineren er av celleplast og kan miste formen ved temperaturer over 80 
grader.

• Ikke bruk skuremidler eller etsende stoffer for å rengjøre deler av Ppoden. 

3.2 Rengjøring av Ppod trekket
• Les vaskeanvisningen på innsiden av trekket.

• Ta av setetrekket fra lineren

• Før vasking, brett tilbake borrelåsen slik at den 
harde delen på festestroppene er klebet mot det 
myke stoffet.(Fig.3.2a)	Dette for å hindre at den 
harde borrelåsen fester seg mot stoffet i sete- 
trekket.

• Hele Flip-over	hodestøtten uten glidelås på 
baksiden kan vaskes i sin helhet i maskin.

• Flip Over hodestøtte med glidelås på baksiden 
indikerer at kun trekket skal vaskes.

• Ta av trekket på støtteputen, baseputen eller 
fotstøtten og vask det på 40 grader med mildt 
vaskemiddel. '

• Innerputen med polystyrenkulene i baseputen 
og støtteputen MÅ tas ut FØR vask av 
yttertrekket.(Fig.3.2b).

• Dersom innertrekket som holder 
polystyrenkulene på plass må vaskes, MÅ 
ALLE KULENE TAS UT FØR VASK.

• Når trekket til setet er vasket, skal 
vaskeanvisningen plasseres på toppen av 
seteryggen for at trekket skal bli riktig plassert på 
lineren.
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Fig.3.2b

Fig.3.2a



3.3. Brannhemming
• Materialene i Ppod er brannhemmende og oppfyller NAV sine krav.

• Det er viktig at ingen ytre stoffer blir tilført Ppoden slik som hårspray, ikke godkjente 
rensemidler, polish, osv. Dette kan påvirke den brannhemmende godkjennelsen.

4. Bruk av flipover hodestøtten
• Flipover hodestøtten henger over seteryggen i to avtakbare bånd.

Målet med den er å gi variasjon i stillingen til hodet.

• Ved behov for hodestøtten vippes den fremover fra baksiden av Ppod (Fig.4a)	og 
legger den i egnet posisjon. (Fig.4b).

• Dersom hodestøtten er for høy eller lav, kan høyden reguleres med 
strammebåndene.(Fig.4c)

• Hodestøtten kan fjernes fra Ppod ved å presse på sidene av spennen slik at den 
åpnes. (Fig.4d)	og de to halvdelene kan trekkes fra hverandre.

• Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Fig.4a Fig.4b

Fig.4c Fig.4d
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Fig.5b

5. Bruk av Ppod mobilbase 
• Før Ppod blir plassert på mobil base skal 

fotbremsen aktiveres. Press bøylen nedover ved å 
trå på markert område.	(Fig.5a).

• Brukeren skal IKKE sitte oppi Ppod når Ppod 
blir montert på mobil base. Det samme gjelder 
når Ppod skal fjernes fra mobil base.

• Plassere Ppod på mobil base.

• Klapp på sidene av baseputen slik at den kommer 
ned i mellom sidegrindene på mobil base. Trekk 
de to festebåndene over bakre del av rammen på 
mobil base(Fig.5b). Enden med borrelås festes 
mot baseputen.

• Kjørebøylen bak kan reguleres i ønsket vinkel ved å løsne de to spakehåndtakene
(Fig.5c) Plassere kjørebøylen og skru spakehåndtaken til slik at taggleddet står stabilt.

• Brukeren kan nå plasseres i Ppod. (se side 4) Fotbremsen kan løsnes dersom det er 
nødvendig.

• Mobil base er laget for å brukes innendørs og SKAL IKKE BRUKES UTENDØRS.
• Mobil base skal ALDRI transporteres i bil med bruker sittende i Ppod.

• Bremsen bør være aktivert når mobil base ikke er i bruk.

Fig.5a

Fig.5c

spakehåndtak
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Fig.6cFig.6.1b

6.1 Bruk av frittstående bord
• Når bruker sitter i Ppod, plasseres det

frittstående bordet foran Ppod som vist på bildet
(Fig.6.1a).

• Ved behov kan bordet heves, senkes og vinkles.
• For å heve eller senke bordet: åpne vingskruene

mot klokken. Plassèr bordet i ønsket høyde. Lås
vingskruene ved å vri de med klokken. (Fig.6.1b)

• Vinkeljustering av bordet skjer ved å åpne
umbracoskruene på hver side i taggleddet. Still
inn bordet i ønsket vinkel og stram til
umbracoskruene. Pass på at taggene i leddet
griper nøyaktig inn i hverandre. 	(Fig.6.1c)

6.2 Ekstrautstyr på mobilbase
• Ved å bruke ulike innfestninger på mobil base kan

en gjøre tilpassninger for å få festet:
o aktivitetsbøyle
o sondematstativ
o oksygenbeholder
o bord
o støtfanger•

Fig.6.1a

Fig.6.2a

B

C
A



9

7.1 Bruk av fotstøtte
• Fjern sete og støttepute fra baseputen. Legg de

to festebåndene til fotstøtten over toppen av
baseputen. (Fig.7.1a)	og fest bakre del av
båndene med borrelås inn mot baseputen.
(Fig.7.1b).

• Montèr støttepute og setet til baseputen (se side
3). og klips på fotstøtten i spennene på de to
båndene. (Fig.7.1c).

• Juster høyden på fotstøtten ved å stramme eller
slakke båndene som er sydd inn i selve
fotstøtten.(Fig.7.1e). Fotstøtten er i tillegg til de to
båndene, festet mot baseputen med to striper av
borrelås

• Fotstøtten er riktig montert. (Fig.7.1d)
• Demontering av fotstøtten skjer ved å klemme på

sidene av festespennene. (Fig.7.1c).

Fig.7.1b

Fig.7.1d

Fig.7.1a

Fig.7.1c

Fig.7.1e
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8. BRUK AV BORD PÅ FANGET

• Bordet kan brukes med eller uten bordplaten i 
plast. Støtteputen under kan brukes for seg 
selv.Fig.8a)

• Løft opp de to bakre festebåndene til Ppod-setet, 
plassèr festebåndene til bordet mot baseputen.
(Fig.8b),	plassèr de bakre festebåndene til ppod-
setet tilbake på plass.

• Korrekt montert bord. (Fig.8c)
• Ved behov for vask kan bordflaten vaskes. Ytter-

trekket til støtteputen under bordet kan vaskes på 
40 grader. Innertrekket med polystyrenkuler 
må IKKE vaskes med kulene i puten. Fig.8a

Fig.8b Fig.8c
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9. Bruk av aktivitetsbøyle
• Plassere baserammen på gulvet med de sorte distanseknottene vendt nedover. T-bar

rørene skal vende oppover. (Fig.9a).
• Før bøylen ned i hvert sitt T-bar rør, og stram vingskruene til når bøylen er i ønsket

høyde. (Fig.9b).
• Plassere aktivitetsbøylen over Ppod i ønsket posisjon. (Fig.9c.)
• Høyden på aktivitetsbøylen kan reguleres med de to vingskruene. (Fig.9b)
• Dybden reguleres trinnløst ved å føre T-bar rørene fram eller tilbake på baserammen.
• Opphengskrokene på aktivitetsbøylen kan plasseres trinnløst. Krokene har gjenger og

fungerer som skruer som kan låses.  (Fig.9d)

Fig.9a Fig.9b

Fig.9c Fig.9d

Distanseknotter

‘T’ Bar

Baseramme
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Feil eller mangler

Dersom det oppdages feil eller mangler skal dette rapporteres 
umiddelbart til eier av utstyret som er NAV Hjelpemiddel- 
sentral. 

Endring av utstyr skal kun utføres av kvalifisert personell. 

Reparasjon og service

Garanti
Ppod og tilbehør har 2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. 
Normal slitasje er ikke dekket av garanti. 

Reparasjoner 
Ved behov for reparasjoner og nye deler skal dette meldes til NAV 
Hjelpemiddelsentral i fylket du tilhører. 
Videre saksgang og utførelse av oppdrag blir besemt av NAV 
Hjelpemiddelsentral. 

MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93 / 42 EEC
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SYMETRISK PPOD DIMENSJONER i mm

‘P’ Pod størrelse Micro 1 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6

Hoftebredde 180 220 250 260 260 270 310 310 360 370 420

Brystvidde 160 190 220 240 250 240 270 270 320 330 340

Lårlengde 120 210 230 260 290 290 330 350 350 420 430

Rompe til armhule 140 220 260 260 290 290 320 330 380 360 420

Rygghøyde til over skulder 230 340 370 400 420 440 440 470 510 540 550

Rygghøyde til over hode 360 430 500 560 560 620 620 660 660 700 730

(H)	Front
Wheel Track

(J)	Rear
Wheel Track

(F)	Min	Wheelbase

(G)	Max	Wheelbase

(C
)	O

ve
ra
ll	
H
ei
gh
t

(B)	Overall	Width

(E
)

(D
)

(K)	Turning	Radius

(A)	Overall	Length

PPOD MOBILE BASE DIMENSJONER i mm

STØRRELSE A B C D E F g H J K

Small 1030 580 1060 550 150 490 560 385 450 675

Medium 1120 680 1070 650 150 590 660 425 480 780

Large 1225 680 1070 650 150 590 660 425 480 860

Ex Large 1325 680 1070 650 150 690 760 425 480 960

Spesifikasjoner

PPOD BORD PÅ FANGET DIMENSJONER i mm

STØRRELSE A B

Small 523 390

Medium/Large 618 443

(B
)	T
ra
y	
D
ep
th

(A)	Tray	Width
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Spesifikasjoner

PPOD FRITTSTÅENDE BORD DIMENSJONER i mm

STØRRELSE A B C

Small 460 - 575 525 545

Medium 310 - 810 635 595

Large 760 - 1000 740 695

PPOD AKTIVITETSBØYLE DIMENSJONER i mm

STØRRELSE A B C D

Small 790 - 1120 770 980 400 - 880

Medium 1170 - 1500 770 980 400 - 880

(C)	Tray	Depth

(C)	Overall	Length

(D)	Depth

(A
)	O

ve
ra
ll	
H
ei
gh
t

(A
)	O

ve
ra
ll	
H
ei
gh
t

(B)	Tray	Width

(B)	Overall	Width



Inpo AS

Stubberudveien 170, 2150 Årnes
Mobil: 92812190

E-post: post@inpo.no

Sollia 28, 5912 Seim
Mobil: 45637913

E-post: post@inpo.no

Dersom du trenger mer informasjon eller flere kopier av denne 
bruksanvisningen, vennligst ta kontakt: 




