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Forflytning fra fald-sted til opsamlingssted
PAS PÅ ALDRIG AT TRÆDE PÅ SPILERDUGEN.
Vurdér om personen kan flyttes og efterfølgende samles op.

Analyse:
1.

Har personen ressourcer til at hjælpe til.

2.

Skal personen trækkes over meget kort afstand (op til 2 meter) eller lang afstand

3.

Kan personen holde sine ben bøjede – evt. på en engangs-vaskeklud.

Vejledningen indeholder eksempler til inspiration - ikke endegyldige løsninger.
Der kunne være beskrevet mange flere varianter.

Personen har ressourcer
Der benyttes 2 stk. spilerdug 1 m. X 0,65 m.
2 stykker spilerdug lagt ovenpå hinanden
placeres som vist.
Det er en fordel at få fødderne med ind i
glidefladen.

Personen drejer sig ind på glidefladen.
Det er VIGTIGT at hænderne ikke kommer
ind i glidefladen – de har brug for det, vi
kalder et fix-punkt.
Personen forbliver på øverste lag.
Afhængig af hvor lang afstand der skal forflyttes, kan det være nødvendigt at forny
nederste lag spilerdug, som vist på side 7.
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Trække en person fri
Hvis personen ikke selv kan hjælpe til. Faldet er sket et sted, hvor det er umuligt
at opnå plads til at kunne placere spilerdug m.m. under hele personen.

Fold et stykke spilerdug 2 x 1m på den lange led - midt på.

Personen kan stabilisere de bøjede ben
Giv personen en hovedpude
Sørg for at personens ben er bøjede,
hvis muligt. Placér evt. personens fødder på engangs-vaskeklude.
Før 1 stk. foldet spilerdug under personens halve krop i hele kroppens
længde.
Start med at fæste spilerdugen
som vist.

Skub spilerdugen længere ind under
personen.
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Drej personen til modsatte side og før
endnu et stykke foldet spilerdug ind på
tilsvarende måde.
De 2 stykker må lappe indover hinanden med 5-10 cm.
De må ikke lappe så meget indover, at
skulderbladene låser dem sammen og
derved forhindrer stykkerne i at glide.

Et stort håndklæde/lagen føres omkring knæhaser og personen trækkes
stille og roligt fri.
Evt. må man under processen justere
spilerdugen godt ind under kroppen.
Se forklaringen nederst på siden.
Læg mærke til at spilerdugen er vippet
væk for at give plads til hjælperens
fødder.

Når spilerdug er lagt ind fra 2 sider, vil dén altid under forflytningen, forskubbe sig som vist på
billedet.
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Personen kan ikke stabilisere de bøjede ben.
Fra hver side føres et foldet lagen
ovenpå spilerdugen.
(foldet sådan at det bliver langt og
smalt).

Før lagnerne under personens knæ
som vist og sørg for at frigøre plads
til hjælperens fødder.
Personen trækkes stille og roligt fri.

Alternativt kunne en person med gode armkræfter blot holde i et lagen.

Fjern spilerdugen ved at gribe i spilerdugsfolden under hovedpuden.
Før folden ind imellem de 2 lag spilerdug, sådan at der opstår flere
glideflader.
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Trække en person over længere afstand
Når der er plads til det, er det en fordel at føre 2 store stykker spilerdug, lagt
ovenpå hinanden, ind under hele personens krop ( altså ikke fra 2 sider).

2 stk. spilerdug (2 m x 1 m) lægges over hinanden og foldes i nogle store folder på den lange led

Stykkerne vendes med folden nedefter
Stykkerne fæstnes langs med personens krop
Hvis personen allerede ligger på lagner,
fordi der er trukket frit over kort afstand, så føres spilerdugen nedenunder lagnet som vist.

Hjælperens hænder lægges ovenpå folden og stykkerne føres længere ind under personens krop
Se vejledningen ”Placering af spilerdug”.
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Spilerdugen rettes ud fra modsatte side. Start
altid hvor der er lidt frirum: f.eks. under nakke eller knæhase.

Fold et enkelt stykke spilerdug i store folder
som vist.

Vend folden nedefter og imod hjælper.
Før stykket ind under begge lag af spilerdug
–som vist på billedet.
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Det øverste stykke spilerdug følger nu
hele tiden personen. Det nederste
”nye” lag rettes ud efterhånden som
personen glider ind på det.

Det er vigtigt kun at rette et lille stykke
ud ad gangen, sådan at hjælperen ikke
træder på spilerdugen.

Det nederste ”brugte” lag frigøres og
kan atter bruges.
Træk personen til det sted hvor opsamling kan finde sted.

Se også vejledningerne: ”Placere Spilerdug”
”Fjerne Spilerdug”

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182
2002-07-08 4. udgave.
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