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Knäplastikoperation—förflyttning på brits och till 

säng 

 

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

Vik Spilerdug på den korta sidan 2 gånger 

Placera Spilerdugen på op–brits så viknin-

gen ligger ”mitt” på op-brits och ändarna 

ligger upp över kudden, ca 10 cm. 

Låt Spilerdugen flugta op-britsen till ope-

ratör sidan, så där är överhäng i modsatt 

sida till när ni ska förflytta pat från op-brits 

till säng. 

Placera tvärlakanet så det täcker ifrån pat. 

bakdel och skuldror. 

Låt mest möjligt av tvärlakanet  hänga ut 

över op-brits bort från operatören, så ni 

kan dra i det när ni förflyttar pat tilbaka i 

säng.  

Låt pat sätta sig på tvärlakanet/op-britsen utan-

för Spilerdugen. 

Vägledningen visar exempel på, hur man på operationsavsnittet använder Spilerdug. 

Uppmärksam på att andra team kan använda andra förflyttningsmetoder. 
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Vik ut Spilerdugen under bakdelen 

genom att pat. vippar sig själv från 

sida till sida  

Låt pat vända sig på siden för appli-

cering av ryggmärgsbedövning. 

Placera ett vikt Spilerdug under ne-

dersta bens vad och häl för lättare 

vänding retur till rygg samt positio-

nering på op-brits. 
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Vänd pat retur till rygg och positionera 

pat på op-brits. 

Förflyttning från OP-brits till säng 

Placera vikt Spilerdug igen under vad och 

häl med överhäng av spilerdug ut mot 

säng 

Ta bort Spilerdugen under vad och häl 

för att stabilisera personen under op. 

Vik ev. Spilerdugen tillbaka upp under 

bakdelen om mera stabilisering 

behövs. 

Låt pat vakna tillräckligt så att pat kan vara 

aktivt med i förflyttningen. 
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Kör sängen till brits och lägg Spi-

lerdugarna och tvärlakanen över 

på sängen.  

Sänk sängen under nivå med op-

brits och op-brits lite snett intill 

sängen. 

Glid pat över i säng genom att 

skjuva kroppen och dra i tvärla-

kanet.  

Håll era ryggar så upprest som 

möjligt 

Glid pat ben in i sängen och positione-

ra pat innan man tar bort Spilerdug. 

Ta bort Spilerdugen genom att glida 

den halvt in under pat och dra skiftes-

vis i kanterna på det nedersta lagret 

av Spilerdugarna i nivå med madrass. 

Spilerdugsstorlekar 100 x min 175cm under kropp 

   100x 150cm under vad och hälar 

Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyll-

ler standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.            
”Knäplastikoperation” 


