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Placere och ta bort spilerdug under Spiler+ 

 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.:+45  57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.se  

Fäst Spiler+ Short på lyftby-

geln. 

 

Vik spilerdugen i stora veck. 

 

 

 

Kör upp lyften litet så att du 

skapar utrymme.  

Personen skal bara lutas li-

tet åt sidan. 

 

Placera spilerdug halvt in 

under kroppen, som du 

brukar. 

Här används ett vikt stycke 

under kroppen. 

mailto:info@spilerdug.dk
http://www.spilerdug.dk
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Sänk lyftbygeln och lossa Spiler+. 

Fäst Spiler+ på lyftbygeln på 

motsatt sida och kör upp 

lyften så att personen lutas 

åt sidan. 

Vik ut spilerdugen. 

 

Nu kan du använda lyften för 

att dra personen åt sidan, 

vända eller flytta högre upp i 

säng. 

 

Om du använder Spiler+ Long 

Här används ett vikt stycke under 

kroppen och ett under vader/fötter. 

Ytterligare information om att placera spiler-

dug, se Att Placera spilerdug (vägledningar 

eller videor) på  www.spilerdug.se 
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När förflyttningarna är genom-

förda tas spilerdugen bort. 

Fäst Spiler+ lyftgalgen och kör 

upp litet så att personen lättar. 

Glid in spilerdugen halvt under 

kroppen. 

Sänk lyftgalgen och montera 

bort Spiler+. 

Ta bort spilerdugen från motsatt sida. 

Ytterligare information om att ta bort 

spilerdug, se Att ta bort spilerdug 

(vägledning eller videor) på 

www.spilerdug.se. 

Ta bort spilerdug 
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Information och råd 

 Spiler+ Short 

Varunummer/HMI: 101928 

145 cm bred cm. X 140 cm lång. 

Vägledande storlek på spilerdug: 

200x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm. 

 

Spiler+ Long 

Varunummer/HMI: 101927 

145 cm. bred X 240 cm lång. 

Vägledande storlek på spilerdug: 

200x100 cm, vikt, eller 2 stycken à 130x100 cm under kroppen och  

100x 100 cm, vikt, eller 2 stycken à 65-100x100 cm under vader och hälar  

2 bitar 100x200 cm ovanpå varandra 

Fakta 

Kan tvättas i 80 grader och torktumlas i låg temperatur. 

Maxbelastning 200 kg. 

80 % polyester och 20 % bomull (lakan), 100% polyester (grepp) 

Används med spilerdug under.  

Spiler+ 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.  

Placere och ta bort spilerdug under Spiler+ (001) 


