
   

Ta på lyftsele mellan två lager Spilerdug i rullstol 

Personer som har behov av att förflyttas med lyft har oftast inte resurser till att luta 

sig framåt eller lyfta benen, när selen skall  appliceras eller tas bort. 

I denna vägedning ger vi exempel på, hur du kan använda Spilerdug för att under-

lätta arbetet och samtidigt se till att du inte drar i personens hud eller kläder.   

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.dk  
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Låt personen rotera  överkroppen, 

så att det skapas plats bakom ryg-

gen i ena sidan. Låt ev. en kollega 

hjälpa till med rotationen. 

Fäst nu Spilerdugens vikning mellan 

rullstolen och personens rygg. 

Placera selen med utsidan neråt på 

ett vikt stycke Spilerdug. 

Bendelarna är vikta mot insidan 

Vik ett stycke Spilerdug  

(t.ex. 150 x 100) 

vikning 
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Kolla första sidan igen, och se till 

att Spilerdugen ligger lika långt ne-

re på båda sidorna. 

Placera handen i vikningen, och glid 

varsamt ner Spilerdugen - MEN BARA 

till byxlinningen. 

 

Gör samma sak på motsatt sida. 

Kom ihåg rotation åt motsatt håll, 

när du byter sida. 
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Placera handen i selens vikning, och 

glid ända ner till stolens säte. 

Fäst båda delar mellan  Spilerdugen 

och rullstolens rygg.  

Nu finns det spilerdug på båda sidor 

om selen. 

Fatta tag om selen och Spilerdugen  

som på bilden. 
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Placera bendelen utmed låret. 

Gör likadant i modsatt sida. 

Kolla första sidan igen och se till att 

selen sitter så långt ner som möjligt. 

Om du vill kontrollera, att selen 

sitter rätt: 

Sätt dig framför personen på en  

pall.  

Fatta tag i bendelarnas nedre/inre 

kant. 

”Såga” försiktigt neråt så att bende-

larna glider ända ner till stolens 

säte - även i mitten där bak. 
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Vik ett stycke Spilerdug (75x100) 

Vik därefter åt andra hållet, så du får 

4 lager. 

Fäst Spilerdugen under låret med de 

öppna sidorna framåt och utåt. 

Spilerdugen måste ligga ända fram till 

knäleden—gärna lite längre. 

Denna vikningen vänds mot lå-

ret. 

Benstropparna 

Dessa vikningar vänds mot  

stolsryggen 



 7 

 

Glid in Spilerdugen under låret. 

För in bendelens yttersta stropp vid 

knävecket. 

Ställ dig på andra sidan och fatta 

tag i stroppen.  

Dra lungt benstroppen genom 

”Spilerdugstunneln” så vågrätt som 

möjligt - gärna med små sågrörelser. 

Se till att bendelen sitter korrekt in-

nan du tar bort Spilerdugen. 
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Spilerdug är CE-märkt enligt Medicinska förordning (EU) 2017/745 och uppfyller standard 

DS/EN 12182 2002-07-08 
”Ta på lyftsele mellan två lager Spilerdug i rullstol” (rev 001) 

Avlägsna Spilerdugen under låret ge-

nom att dra i det lagret, som är när-

mast bendelen. 

Ta bort Spilerdugen som sitter mellan 

selen och personens rygg, genom att 

dra i lagret närmast selen. 

För ena hörnet diagonalt till mot-

satt sida och dra loss Spilerdugen. 

 


