
   

I den här vägledningen visar vi, hur vi placerar en komfort/sit-on sele in från si-

dan mellan 2 stycken Spilerdug. 

På våran hemsida www.spilerdug.se finner du flera videor och vägledningar om, 

hur du kan placera lyftsele i säng och rullstol. 

Brehms Spilerdug ApS 

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

Komfortsele/Sit-on sele -placering in från sidan 
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OBS: Huvudändan av selen ska 

vände mod huvudgavlen, när 

du står mot sängen. 

Vik selen på mitten med inder-

sidan utåt. 

Placera 2 stycken Spilerdug 

150x100 ovanpå varandra, var 

översta kanten fluktar huvud-

gaveln. 

Vik upp stropparna på den si-

dan som är längst bort ifrån 

dig (den sidan ska vändas 

nedåt mot madrassen).  
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Fäst selen mellan de 2 lagren 

Spilerdug. 

Placera om möjligt personen, 

så du skapar plats: Vänd 

huvudet till motsatt sida—

armen över kroppen. 

Glid med flat hand och i etap-

per selen in imellem de 2 lag-

ren Spilerdug. Här först vid 

skuldran. 

Därefter vid höften. 
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Glid selen in till mitten längs 

hela kroppen. 

Var observant på att stroppar-

na kommer med, så de kan fin-

nas ifrån den modsatta sidan. 

Kolla upp om ev. stropp mel-

lan benen sitter där den ska.   

Hitta stroppen ifrån motsatt 

sida och dra vågrätt så selen 

viks ut.  

Först som här under låren. 
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Därefter vid skuldran. 

Selen rätas ut i mitten. 

Justera selens huvudända.  
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Korrigera selen igen från mot-

satt sida, så du är säker på att 

selen är plan. 

Se så att selen är centrerad ge-

nom att hålla i övre stroppar-

na. De ska vara lika långa.  

Gör det samma med benstrop-

parna.  



 7 

Vik det översta lagret Spilerdug 

nedat och glid hörnet in under 

kudden.  

Hörnet ska kunna finnas från 

Glid in Spilerdugen— fortfaran-

de vikt nedåt—längs med hela 

kroppen. 

Vik det nedersta lagret Spiler-

dug nedåt och dra det väck från 

låren. 
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Spilerdug är CE-märkt i överenstämmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC och lever upp 

till standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. utgåva. 

”Komfort/Sit-on sejl—placering in från sidan” (rev 001) 

Finn hörnet ifrån modsatt sida i 

den ände som du lättast kan 

komma åt det—här vid knäveck-

et.  

Dra ut Spilerdugen vågrätt och 

diagonalt. 

Dra också nedersta lagret Spiler-

dug från låren ifrån den här si-

dan.  

Ställ in sängen i sittposition. 

Nu är personen redo för att för-

flyttas med lyft.   


