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Ta bort sele med 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  avlägsnas. 

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

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.se  
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Börja vid vikningen och vik Spilerdugen i plissé-/

dragsspelsvikningar till styckets mitt . 

 

Alternativt : Du kan göra en enkel vikning, som du 

placerar din hand i, när du glider ner Spilerdugen 

bakom ryggen på personen. 

Låt personen rotera överkroppen så att det ska-

pas plats bakom ryggen i ena sidan. Låt ev. en kol-

lega hjälpa till med rotationen. 

Fäst nu vikningarna mellan selen och personens 

rygg, så att Spilerdugens öppning ligger uppåt.  

 

Använd ett stycke Spilerdug som täcker personens 

rygg, när du har vikt det en gång på tvären. 
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Placera handen i plisséen/vikningen och glid 

ner Spilerdugen längs ena sidan på personens 

rygg. 

Gör samma sak på motsatt sida 

Upprepa om det behövs tills Spilerdugen når 

ända ner till stolens säte. 

Vik bendelen neråt  

Fatta tag i benstroppen från motsatt sida 

Dra bort bendelen så vågdrätt som möjligt så 

att den försvinner under låret utan friktion. 

Ta bort bendelarna helt så att de hänger löst  

längs rullstolssidorna. 

 

Avlägsna selen genom att dra diagonalt. 

Byt sida om det går trögt 

 

Tipps: Om du vill sänka friktionen ytterligare, 

kan du även placera Spilerdug mellan rullstols-

ryggen och selen. 
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Spilerdug är CE-märkt enligt Medicinskt Direktiv 93/42/EC och uppfyller standard DS/EN 12182 2002-07-08 

4:upplagan 
Ta bort lyftsele med Spilerdug i rullstol (Upplaga 002). 

På vår hemsida hittar du video om ämnet och även vägledning och video om .... 

Avlägsna Spilerdugen genom att dra i det lagret 

som är närmast stolens rygg.  

Dra diagonalt och byt sida om det går trögt. 

Du kan även använda takyften. 

Placera alla 4 ögglor i krokarna på lyftoket. 

Aktivera taklyften. 

Selen glider av utan kraftansträngning och utan 

drag i personens kläder eller hud. 


