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 Lägga sig ner och sätta sig upp på röntgenbrits. 

Brehms Spilerdug ApS 

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

Vägledningen är exempel på hur man använder Spilerdug på Klinisk Fysiologisk 

Nuklearmedicinsk avdelning på Själlands Univercitetssjukhus.  

Var uppmärksam på att man kan använda andra förflyttningsmetoder på andra 

sjukhus.  

Placera 2 vikta spilerdug på röntgen-

britsen.  

Ett stycke till benen och ett stycke till 

kroppen. 

Från sittande till liggande på röntgenbrits. 

Låt patienten sätta sig på spilerdugen 

till kroppen så tätt på kanten, som visas 

på bilden.  
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Låt patienten släppa lyftbygeln när per-

sonen ligger på röntgenbritsen.   

 

Grip om draglakanet med båda händerna. 

Håll armarna sträkta och skuldrorna sänk-

ta under hela förflyttningen. 

Gå baklänges tills benen glider in i sängen. 

Patienten skal følge med i bevægelsen.  

Be patienten om att ta tag i lyftbygeln. 

Placera draglakan omkring patientens 

vrster.  
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Från liggande till sittande på röntgenbrits. 

Höj lyftbygeln och be patienten om att 

följa med i rörelsen till sittande.  

Spilerdugen ligger under patienten från 

förflyttningen från sittande till liggande.  

Om draglakanet inte är placerat om vri-

sterna, så placerar du det.  

Be patienten ta tag i lyftbygeln. 

Korrigera patientens placering på rönt-

genbritsen med spilerdug. 

Låt patienten böja benen och trycka sig 

längre upp på röntgenbritsen.  

Spilerdugen förblir här under röntgen. 
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Släpp efter i draglakanet med en gång när 

patientens fötter kommit förbi kanten.  

Låt patienten släppa lyftbygeln när patien-

ten kommit till sittande ställning.  

Grip om draglakanet med båda händerna. 

Håll skuldrorna nere och armarna stadigt 

och gå baklänges tills benen kommit förbi 

britskanten.   

Patienten sitter på britsen och kan nu resa 

sig från röntgenbritsen.  

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.            

 ”Lägga sig ner och sätta sig upp på röntgenbrits” 


