
   

Placering i komfortrullstol 

 

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.se  

I denna vägledning finner du exempel på hur du använder Spilerdug i förbindelse 

med att placera en person i komfortrullstol. Du kan också se videon om ämnet på 

våran hemmesida.  
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Lyft personen ned till lite över sitsen.  

För in personen in mot stolsryggen och 

placera.  

Beroende på hur mycket styrning det 

skall till för korrekt placering, kan du an-

tingen: 

Hålla om lyftselens kanter ner vid perso-

nens lår. 

 

Placering i komfortrullstol med taklyft 

Placera 2 stycken vikta Spilerdug i kom-

fortrullstolen. Vikningarna skall vändas in 

mot mitten och Spilerdugen skall placeras 

en handsbredd (ca. 10 cm) från framkan-

ten och ca. 15 cm upp på  stolsryggen. 

Vippa stolen, så lutningen på stolsryggen  

er den samme som personens rygg, när 

han/hon sitter i seglet. 
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eller: 

Hålla på personens knä. 

eller: 

Håll omkring personens höfter. 

Med det här greppet kan du juste-

ra den mest precisa placering. 

Ta bort bendelarna  

Start med att vika bendelen nedåt 

och glid det hörnet som är närmast 

stolsryggen in under låret. 

För därefter bendelen in under 

knävecken.  



 4 

OBS: Det är viktigt att hela tiden ha 

styr på var bendelen är, så du är säker  

på att få fatt i den rätta. 

 

Dra diagonalt bakåt i den bendelen 

som är närmast stolsryggen. 

Dra bendelen helt tillbaka till stolsryggen. 

Ta bort Spilerdugen  genom att dra i ne-

dersta lagret, diagonalt bakåt. 
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Luta stolen fram till upprest. 

Be personen luta sig fram. 

För att skapa trygghet kan du placere en 

kudde eller liknande i knät. 

Dra bendelarna helt tillbaka mot stolsryg-

gen. 

Ta bort lyftselen manuellt 

Dra bort lyftselen med båda händer. 
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Fjernelse af sejlet med loftlift 

Alternativt: 

Placera personen nära intill säng-

grinden,  sänggavlen eller liknande. 

Be personen hålla fast med båda 

händerna. 

När personen inte kan luta sig fram. 

Vik Spilerdug på mitten och vik 3-4 

dragspelsvikningar , börja ifrån den 

ände med vikningen.  

Använd ett stycke som är bredare än 

rullstolen. Det gör det lättere att pla-

cere och ta bort. 

Dra rullstolen bakåt medan  perso-

nen håller kvar greppet. 

Nu skapas det luft mellan rygg och 

stolsryggen. 

Variationerna kan användas både för 

att placera och ta bort lyftselen. 
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Höj lyften, så lyftselen tas bort utan att 

dra på kläderna eller hud.  

Ta bort Spilerdugen genom att ta tag i vik-

ningen och dra sedan diagonalt. 

Kroka på både övre och nedre öglor 

på lyftbygeln , så slipper du att ben-

delarna fastnar i det ena eller det 

andra. 

Fäst Spilerdugen mellan lyftselen och per-

sonens rygg - med dragspels-vikningarna 

mot lyftselen.  

Be personen luta sig så det skapas luft till 

att placera Spilerdugen. 

Placera din hand i den yttersta 

dragspelsvikningen och glid Spilerdugen 

ned. 

Gör det samma den andra sidan. 
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Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC og lever op 

til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave. 

” (rev 001) 

Du kan hitta ytterligare inspiration på våran hemsida, tex. videor och vägled-

ningar : ”Längre tillbaka i rullstoll” och ”Lyftsele på och av i rullstol”. 


