Alseat
när spilerdug används vid efterföljande förflyttning

I den här vägledningen visar vi dig, hur du hjälper en person att lägga sig ner i sängen med hjälp av Alseat och Spilerdug, när personen har användning för spilerdug
under sig vid efterföljande förflyttning.
Det här är en variation, och vi rekomenderar att du läser vägledningen ”Alseat—
lägga sig ner”.
Med Alseat använder du ingen kraft, du kan vara upprest under hela förflyttningen,
och samtidigt är den aktiverande, skonsam och värdig för personen, som har behov
för hjälp.
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Placera 2 stycken Spilerdug 150x100 ovanpå varandra.
Översta kanten fluktar huvudgaveln.
Vik främsta kanten nedåt och 20 cm in.

Placera ett vikt stycke Spilerdug, 75x100,
med vikningen mot fotändan och en
handsbredd (10 cm) från kanten.
Placera det där du vill att personen ska
sitta.

Placera Alseat mitt på det lilla stycke Spilerdug, så framkanten fluktar med sängkanten.

Oavsett hur personen
förflyttas till Alseat,
är det samma procedur, när personen
först sitter.
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Personen ska sitta helt in på sitsen.
Be personen om att se på dig och luta sig
tillbaka samtidig som du vippar personen.

Gå med personen in i sängen med ett
jämt tempo.

OBS: När personen ”landat”, så undvik
att trycka ned hävstången mot madrassen, då det gör att ryggstödet pressas
upp mot personens rygg.

Ta bort Alseat genom att gripa i
handtaget i ryggstödet och ev. i
hävstången.
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Vik ut de stora Spilerdugs stycken.

Ta bort det lilla stycket Spilerdug
genom att dra diagonalt i det nedersta lagret.

Nu er personen färdig för att flytta
sig/bli förflyttad i sängen.

På vår hemsida finner du en video om metoden, samt flera vägledningar och videor om hur du använder Alseat. När du köper en Alseat följer det med 2 st. Grön
Spilerdug strl. 75x100 cm.

Spilerdug är CE-märkt i överenskommenlse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC och lever
upp till standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. utgåva.
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