
   

Placera lyftsele mellan 2 lager Spilerdug 

I denna vägledning visar vi, hur du kan placera en lyftsele mellan 2 stycken Spi-

lerdug under en person i ryggläge, utan vändning.  

Vi visar flera exempel i vägledningen ”lyftsele på i säng med Spiler+” och du kan 

också se videor med ämnet. 

Det hittar du på vår hemsida www.spilerdug.se  

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.dk/se 
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Kollegan tar emot bendelaren och drar 

långsamt över  

                                     Medan 

 

Placera de 2 stycken spilerdug så det är 10 cm. upp vid huvudgavel. Lägg lyftselen 

på personens ben med baksidan nedåt och bendelarna mot huvudet. Se bilder på 

första sidan 

För den ena bendelaren mellan de 2 lager 

Spilerdug - under kudden och helt uppe 

vid gaveln—och för över bendelaren till 

kollega. 

För lyftselen tills den är centrerad.  

Kolla det innan ni går vidare. 

 du med platt hand fort-

sätter att föra lyftselen in 

under kudden. Håll i det 

översta lagret Spilerdug, så 

personen inte glider med. 
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Om ni behöver korrigera, kan ni dra 

lyftselen mellan de 2 lagren Spiler-

dug.  

När en drar så håller kollegan i det 

översta lagret Spilerdug. 

Vik in de översta öglorna in under lyftselen, 

Dra lugnt och i madrassnivå i båda 

bendelarna samtidigt.  

Se till att lyftselen ligger där den skall 

innan ni går vidare. 

Placera bendelarna genom att föra 

dem med platt hand in vid knäveck-

et - mellan de 2 lagren Spilerdug. 
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 Ta bort det översta stycket Spilerdug 

helt eller delvis genom att vika det 

nedåt i båda sidor och skiftas att dra 

bitvis upp mot huvudgaveln. 

 

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. 

”Placere sejl mellem 2 stykker spilerdug” (rev 001) 

Kollegan tar emot bendelen och 

drar lungt tills att bendelen är på 

plats.  

Fortsatt på andra sidan och korsa 

bendelarna.  

Ställ in sängen i ”hjärtläge”  knädelen 

vinklad innan du kopplar på lyftbygeln.  

OBS: Det är lätt att posionera personen i 

rullstol och ta bort lyftselen, om du  tar 

bort spilerdugen först när personen är för-

flyttad till rullstolen.  


