
Placera lyftsele utan vändning 

 

Lägg lyftselen med bendelarna 

mot huvudet och baksidan mot 

brukarens kropp. 

Glid den ena bendelare in mellan 

de 2 lager spilerdug och in under 

huvudet rakt över mot kollegan. 

Kollegan hittar bendelaren och drar 

långsamt i bandet. Det måste vara 

ett rakt drag och inte ner mot bruka-

rens skulder. 
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Ni fortsätter med att glida och 

dra lugnt.  

Den som glider lyftselen in, 

håller igen i det översta lagret 

spilerdug så brukaren inte gli-

der med. 

OBS. Det finns inget behov av 

att lyfta i kudden. 

När lyftselen har kommit 

runt, kollar ni att den ligger 

mitt under brukaren innan 

ni drar den ned bakom bru-

karens rygg. 

Kolla att bendelarna ligger mel-

lan de 2 lager spilerdug innan ni 

drar lyftselen ned bakom bru-

karens rygg. 



Dra lugnt i båda bendelar-

na samtidigt. 

Dra längs med madrassen, 

inte upp mot brukarens 

rygg. 

Höj eventuellt sängen  

Kolla och korrigera lyftselen 

om den ligger snett.  

Ni kan dra och skjuta på lyftse-

len mellan de 2 lager spilerdug.  

Den som skjutar på får hålla 

igen på det översta lagret spi-

lerdug. 

Den som drar kan rulla lyftselen 

för att få ett större 

grepp. 



Glid bendelarna mellan de 2 la-

ger spilerdug och in under bru-

karens lår och korsa de. 

Ta bort det översta lagret spiler-

dug vid att vika det neråt mot 

lyftselen vid låren. 

Vik det upp till brukarens skul-

der! 

Är lyftselen svår att få bort och ni 

bedömer att brukaren är stabil, 

kan ni nu lyfta brukaren med spi-

lerdug, det gör att lyftselen är 

lättare att ta bort. 

Vill ni ta bort spilerdugen helt, 

drar ni enkelt i den vikning ni 

har gjort vid brukarens skulder. 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmel-

se med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC 

og lever op til standard DS/EN 12182 2002-

07-08 4. udgave.  
Placere sejl uden vending (001) 


