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Högre upp i säng med Spiler+ 

 

Spiler+  är det förflyttnigslakan som du använder tillsammans med spilerdug 

när det är fördelaktigt att låta taklyften göra jobbet.  

Brukaren ligger på  Spiler+ och spilerdug placeras under Spiler+ 

I denna vägledning kan du se exempel på hur du utnyttjar Spiler+ till att flytta 

en brukare högre upp i säng 

Utöver denna kan du se följande vägledningar på vår hemsida:  

- Förflyttning med Spiler+, -Vändning i säng med Spiler+ -Placera spilerdug och  

- Att ta bort spilerdug. 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.:+45  57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.se 
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Högre upp i säng med Spiler+ long, passiv brukare 

Brukaren ligger på Spiler+ long 

med spilerdug under, i hela krop-

pens längd. 

 

Höj fotendan på sängen 

 

Fäst Spiler+ på taklyften  på båda 

sidor i höjd med örat  

För att ge ytterligare stöttning av 

brukarens huvud: koppla 2 krokar 

på taklyften på båda sidor  i höjd 

med öra och axel (ej på bild). 

Kör upp lyften tillräckligt för att 

huvudet kommer fri från underla-

get och trycket under axlarna blir 

mindre. 
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Dra brukaren llängre upp i sän-

gen. . 

Kom ihåg att alltid förflytta i ett 

lugnt och jämnt tempo. 

Om det finns utrymme vid gaveln: 

ställ dig där och dra  i krokarna på 

Spiler+ lakanet. 

Eller: 

Ta bort gaveln i fotendan  för att 

skjuta brukaren uppåt vid att skju-

ta lätt på fötterna. 

Eller: 

Ställ dig vid sidan av sängen, ta 

tag i 2 krokar i höjd med höften 

och dra mot dig själv. 

Därefter korrigerar du det asym-

metriska draget vid att skjuta 

brukaren till mitten av sängen. 
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Högre upp i säng med Spiler+ short, delvis passiv brukare 

Brukaren ligger på Spiler+ short 

med spilerdug under så det täcker 

huvud och överkropp. 

Brukarens ben är böjda och fötter-

na är placerad uanför Spiler+. 

Placera antihalk under brukarens 

fötter. 

Se ev. vägledningen eller videon 

”Tunga ben”. 

Placera ett extra stycke spilerdug 

under baken. 
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Fäst Spiler+ i taklyften på båda 

sidor i höjd med örat. 

För att ge extra stöd till huvu-

det: Koppla på 2 krokar på varje 

sida i höjd med öra och axel (ej 

på bild). 

Höj foränden på sängen. 

Kör upp liyften tillräckligt för att 

huvudet är fri från underlaget 

och trycket minskas under 

axlarna. 

Bed brukaren om att skjuta 

ifrån med fötterna och hjälp till 

efter behov t.ex. genom att gui-

da/skjuta på underben och 

höft. 

Brukaren glider nu enkelt högre 

upp i sängen. 
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Brukaren ligger på Spiler+ short 

med spilerdug under, från 

huvudgavel till och med baken. 

 

Placera ett extra stycke spiler-

dug under ben och hälar. 

 

Högre upp i säng med Spiler+ short, passiv brukare 

 

Höj upp  fotänden på sängen. 

Fäst kroken på Spiler+ i taklyften på 

varja sida i höjd med örat. 

För extra stöd av huvudet: Koppla 2 

krokar på vaje sida i taklyften i höjd 

med öra coh axel (ej på bild). 
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Kör upp lyften tillräckligt för att 

huvudet är fri från underlaget och 

trycket minskar under axlana. 

Dra brukaren högre upp i sängen . 

Kom ihåg att alttid förflytta i ett 

lugnt och jämnt tempo 

Om det finns utrymme vid gaveln: 

ställ dig där och dra i krokarna på 

Spiler+. 

Eller: 

Ta bort gaveln i fotänden och 

skjuta lätt uppåt på brukarens 

fötter. 
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Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 

93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.  

”Högre upp i säng med Spiler+  (Rev001) 

Eller: 

Ställ dig vid sidan av sängen, ta 

tag i 2 krokar i höjd med höften 

och dra mot dig själv. 

 

Korrigera efteråt för det asymme-

triska draget vid att skjuta på 

brukaren till mitten av sängen. 

Vägledande storlekar på spilerdug: 

175-200x100 cm vigt eller 2 stycken 130x100 cm under kroppen och ev. 

100x100 cm vigt eller 2 stycken 65-100x100 cm under vader och hälar. 

 


