Sejl
At placere, korrigere og fjerne sejl med spilerdug
Denne vejledning viser eksempler på hvordan du med spilerdug kan
pålægge, korrigere og fjerne løftesejl.
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Korrektion af sejlet ved sandwich metode
Placer 1 stykke spilerdug oven på sejlet
halvt ind under personen og 1 stykke
spilerdug under sejlet og halvt ind under
personen.
Rul personens vægt over på spilerdugen.
En hjælper trækker sejlet på plads. Den
anden hjælper holder igen på øverste
lag spilerdug.

Greb
Skån dine fingerled og få et bedre greb ved:


At Lægge benstroppen oven på sejlet
og/eller rul sejle ind.



At rulle nonslip, et håndklæde eller lignende ind i spilerdugen.

Del korrektionen op i etaper når personen er tung.
Korriger ved bækken og
korriger ved skulder

Korrektion af kroppens placering på sejl ved almen teknik
Placer 2 foldede stykker spilerdug
(f.eks. 65x100cm.) halvt ind under
personens krop.
Er det kun bækken eller skulderområde du skal korrigere, kan du nøjes
med et stykke
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Bemærk at spilerdugen kun er ført halvt
ind under personens krop.

Placer dine hænder oven på spilerdugen under personens
hoften.
Kollega ruller personens vægt
over, så der kommer tyngde i dine hænder.
Glid personens bækken mod dig.

Placer dine hænder oven på spilerdugen og under personens skulder.
Kollega ruller personens vægt
over, så der kommer tyngde i dine
hænder.
Glid personens ovekrop mod dig.
Kilen støtter og tillader at benene
slapper af.
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Er det en lille og let person, kan I
nogen gange korrigere bækken
og overkrop på samme tid.
Bed personen om at arbejde
med.
Fjern spilerdugen inden I lifter.

Arbejder du alene er metoden den
samme.
Vip personen over mod dig så der
kommer tyngde i din hånd og korriger bækkenet.
Bed personen om at arbejde med
ved at stemme fra med benene.

Vip personen over mod dig så der
kommer tyngde i din hånd og korriger overkrop.
Bed personen om ar arbejde med
ved at dreje og løfte hovedet.
Fjern spilerdugen inden du lifter.
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Sejl lagt ind fra hovedgavl ved sandwich metode
Når sejlet oftest skal korrigeres eller der er bælte og antiglid, kan denne metode
være en fordel

Placer 2 stykker spilerdug under personens overkrop ned til korsbenet
(eks.100x100cm.).
Elever rygdelen på sengen.
Før sejlet imellem de 2 løse lag spilerdug ned bag skulderbladene. Hold
igen på det øverste lag spilerdug

Grib om sejlet med flad hånd og før,
med hånden tæt på kroppen, sejlet
ned til personens skuldre.

Sænk sengens rygdel og kør liggefladen så højt op at I kan trække
parallelt med madrassen.
Træk i benstropperne til sejlet er
kommet langt nok ned
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Korriger sejlet så det ligger lige.
En trækker i sejlet medens kollegaen
holder igen på spilerdugen.
Du får et bedre greb og beskytter dine
fingerled ved at rulle svampe, håndklæde eller andet ind i spilerdugen.
Øverste lag spilerdug fjernes, se s. 12.

Alternativ
Elever rygdelen på sengen.
Før sejlet imellem de 2 lag spilerdug,
ned bag personens ryg.
Hold igen på det øverste lag spilerdug.
Vær opmærksom på din arbejdshøjde.
Øverste lag spilerdug fjernes, se s. 12.

Helsejl lagt ind fra siden
Hvis I ofte skal korrigere sejlet eller hvis I, i forvejen, bruger spilerdug til forflytninger, er dette en hensigtsmæssig metode.
Fold og fæst 2 stykker spilerdug,
(eks. 100x100cm.).
Placer et foldet helsejl mellem
de to stykker spilerdug. Vær opmærksom på at skæringen ligger ud for halebenet.
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Fold spilerdug og sejl ud.
Når kollega vipper personen mod
sig, letter tyngden på den side hvor
spilerdug og sejl foldes ud.

Den ene korrigerer sejlet mens
kollegaen holder igen på øverste
stykke spilerdug.
Du får et bedre greb og skåner dine fingerled ved at rulle svampe,
håndklæde eller andet ind i spilerdugen.

Den der korrigerer sejlet trækker i
sejlet.
Du får et bedre greb og skåner dine fingerled ved at lægge benstroppen oven på sejlet og/eller
rulle sejlet ind.
Øverste lag spilerdug fjernes, se s.
12.
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Forflyt eventuel personen højere
op i seng, før I lifter personen.
Slå spilerdugen væk under bagdelen før I elevere sengens rygdel
før liftning.
OBS: Hvis I placere spilerdug på
madrassen inden I lifter personen
til sengen, er det lettere at forflytte personen, før I fjerner sejlet.

Helsejl lagt ind fra hovedgavl
Metoden kan anvendes når personen ikke kan vendes på siden

Elever sengens rygdel.
Fold 2 stykker spilerdug (eks.
100x150cm.).
Vend folden ned mod madrassen.

Placer den ene hånd oven på folden
under spilerdugen og tæt ind til personens krop.
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Grib med den anden hånd om folden og før spilerdugen ned til personen skulderspids.
Hjælperne arbejder samtidig fra
hver deres side.

Stræk spilerdugen ud ,så den
ligger plan bag personens
skuldre.

Grib om folden tæt ved personens krop og fold spilerdugen
ud langs med kroppen. Hjælperne arbejder samtidig fra
hver deres side.
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Hold igen på det øverste stykke spilerdug og træk sejlet ned til skæringen er,
der hvor den skal være.
Om nødvendigt roter personen bækken
for at placere sejlet.
Slå spilerdugen væk under bagdelen før I
elevere sengens rygdel før liftning.
Se mere om korrektion på s.7.
Eller
Sænk sengens rygdel og kør liggefladen så
højt op, at I kan trække parallelt med madrassen.
Træk i benstropperne til sejlet er kommet
langt nok ned.
Øverste lag spilerdug fjernes, se s. 12.

Arbejder du alene er metoden den samme
Placer sejlet mellem de 2 lag spilerdug fra
hovedenden af sengen.
Fjern evt. endegavlen for at få en bedre arbejdsstilling.

Forlæng benstropperne med sengebånd, viskestykker eller lignende, så
får du en god arbejdsstilling.
Husk at elever liggefladen.
Øverste lag spilerdug fjernes, se s. 12.
10

Fjerne sejl
Placer 1 stykke spilerdug på madrassen
før I lifter personen til sengen. Det giver jer også muligheder for at korrigere personens placering i sengen, før I
fjerner sejlet.
Vip personens så du får plads.
Fold sejlet ned ad og ind under personen langs med personens side.
Før ligeledes benstroppen ind under
personens ben.

Fold spilerdugen op om sejlet og
halvt ind under personen, langs
med personens side.

Eller

Placer et foldet stykke spilerdug halvt
ind under kroppen, oven på sejlet.
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Vip nu personens tyngde over på
spilerdugen og fjern sejlet ved at
trække i benstroppen (som du førte ind under personens ben) op
langs med sengen.

Fjerne spilerdug

Fjern spilerdugen mellem personen
og sejlet, før I lifter personen.
Fold for eksempel spilerdugen nedad og før den under puden over til
kollega.

Fat i snippen og træk spilerdugen
ud, diagonalt langs med sengen.

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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