Operationsgangen
Hvordan vil man benytte spilerdugen


Udklippe spilerdugen i bestemte størrelser (f.eks 100 x 65 cm) og benytte
det antal stykker forflytningen kræver?



Klippe fra en rulle til den enkelte opgave?



Lade spilerdugen følge patienten til sengeafdeling og måske videre til hjemmet?



Desinficere spilerdugen/ smide ud / sende til vask x antal gange?
DET ER VIGTIGT AT DER ER KLARE RETNINGSLINIER

Vendinger
Forflytningen at trække over fra seng til leje kan ses i vejledningen

”Røntgenafdelingen”.
Trækstykke og et stykke spilerdug.
Her er klippet et stykke 100 x 65 cm,
dette er foldet én gang sådan at man
har et dobbeltstykke på 50 x 65 cm.
Der arbejdes altid med dobbeltlag.
Husk at placere patientens krop i naturligt bevægemønster: På billedet ve. ben
bøjet og ve.arm til modsatte skulder samt højre arm udadroteret og fri fra kroppen.
Den ene hjælper trækker i trækstykket, herved
gives der plads til at den anden hjælper let kan
føre spilerdugen underpatienten.
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Hænderne føres evt. imellem de 2 lag
spilerdug, for at skubbe stykket længere ind
under patienten.
Håndfladen kan vende begge veje. Det
anbefales dog at vende håndfladen opefter.
Mens den ene hjælper ruller patienten,
trækker den anden hjælper i trækstykket.
Husk at arbejde med rolige bevægelser.

Spilerdug fjernes ved at trække i det
underste lag i diagonale træk.
Skiftevis oppefra og nedefra.

Tilba-

ge til rygliggende
Den ene hjælper trækker let i trækstykket,
mens den anden hjælper fører det dobbelte
lag spilerdug så langt under patienten som
muligt.

Forsigtig trækker den ene hjælper patienten
tættere til briksens kant og om på ryggen,
mens den anden hjælper støtter og guider
patientens krop.

plads hvis begge patientens ben bøjes under

Gynækologisk leje


At få patientens krop placeret præcist i forhold til lejets udskæring
kan være en krævende arbejdsproces.



Under justering af bøjler til underben vil hud og tøj give modstand.
Det er ikke så rart for patienten og det er tungt for personalet.
2 stykker spilerdug lægges ovenpå
hinanden. Her er vist 2 stykker á
100 x 100 cm. Man kunne vælge at
have 4 mindre stykker: 2 til under
skuldre/hoved, 2 til under hofter.
De 2 stykker ”rulles” i ca. 15 cm
brede folder.
Foldedelen vendes nedefter imod briksen.
Det sammenfoldede stykke føres kun lige
akkurat under patientens krop.
Nu lægger hjælperen sine hænder
ovenpå folderne og skubber det hele
lidt
længere
ind Først ved skuldre under
pa- og så ved hofter. tienten.

Stykkerne rettes nu let ud fra modsatte side.

Patienten kan nu frit flyttes op/ned langs
lejet ved træk i trækstykket.

At justere benstøtterne kræver megen rutine
og måske kan de 2 hjælpere assistere hinan den
under denne arbejdsproces?

Når der er lagt dobbeltlag spilerdug
under patientens ben generes hverken hud eller tøj.
Arbejdet føles lettere.

Finjustering af kroppens placering
foretages let.

Fjern spilerdugen ved at folde det øver
ste lag nedefter og det nederste lag opefter.
Foretag et samlet træk.
Føles det tungt kan mange andre
metoder anvendes. Se vejledningen
”Fjerne spilerdug”.

Give ble/trusse på efter operation
2 stykker spilerdug á 100 x 65 lægges ovenpå hinanden og rulles i folder, som tidligere
vist.

Først fæstnes stykkerne lige akkurat, folden
skal vende nedefter.
Nu lægges hænderne ovenpå folden, så kan
man skubbe stykkerne længere ind under
patienten.
Jo længere ind under patienten stykkerne
bliver skubbet, jo lettere er det at rette
stykkerne ud fra modsatte side.
Lad din hånd flugte underlaget med håndfladen opefter, indtil du kan gribe omkring
folden

Bleen placeres i den åbne trusse.

Fold snipperne på buksen nedefter, så de
er lette at rette ud fra modsatte side.
(samme teknik som ved placering af
spilerdugen).
Skub det hele imellem de 2 lag spilerdug

Ret til fra modsatte side.

Fjern øverste lag spilerdug ved at folde
det nedefter og træk i underste lag.

Luk trussen.

Tracheostomi
Under anlæggelse af tracheostomi er det vigtigt at patientens nakke er
ført bagover, sådan at der skabes plads for det kirurgiske indgreb.
En speciel kilepude føres ind under skuldre/nakke inden hovedet kippes
let bagover. At placere denne kilepude kan være rigtigt tungt arbejde.
2 lag spilerdug foldes og føres under
skuldre og hoved. Samme teknik som
vist på foregående sider.

Stykkerne rettes til fra modsatte side.

Kilepuden lægges i en glittet
plastikpose.

Før kilepuden imellem de 2 lag spilerdug
og ret den til

Fjern spilerdugslagene ved at folde
lagene hver for sig nedefter og trække
sådan at spilerdugen glider imod sig
selv, når den fjernes.
Se også vejledningen ”fjerne spilerdug”

Briksens hovedstøtte kippes
bagover.

Denne
vejledning har det ene formål at
skabe inspiration til at løse
nogle af de mange tunge opgaver, der er
på en operationsgang.

