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Sejl 

at placere og fjerne sejl på person i kørestol 

 

Personer der har behov for at blive forflyttet med personløfter har ofte 

ikke ressourcer til læne sig frem eller løfte benene når sejlet skal place-

res eller fjernes. 

I denne vejledning viser vi eksempler på hvordan du kan anvende spiler-

dug til at lette arbejdet og samtidig sikre at du ikke trækker i personens 

tøj og hud. 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.: 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  
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Til at glide sejl ned bag ryggen anven-

der vi her 2 stykker spilerdug. 

TIP: Bredden på spilerdugen skal dæk-

ke ryggen og godt ud på lårene, såle-

des bliver det lettere at korrigere sej-

let senere. 

Læg de 2 stykker sammen og fold dem 

i plisse/harmonikafolder indtil midten 

af stykkerne. 

Få personen til at rotere overkroppen 

væk fra dig. Fæst den foldede del mel-

lem kørestol og personens ryg. 

 

TIP: Når personen roterer overkrop-

pen får du bedre plads til at arbejde: 

her med at fæste spilerdugen, senere 

med at glide sejlet på plads, osv. 

Placering af sejl med 2 lag spilerdug 
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Få personen til at rotere kroppen væk og 

fæst i modsatte side. 

Placer hånden i plisseen og glid spilerdu-

gen ned langs med siden af personens 

ryg og helt ud til lårene. 

Her glides spilerdugen helt ud på siden 

af lårene. 

Skift side og få igen personen til at rotere 

overkroppen væk fra dig. 

Glid spilerdugen på plads. 

Gentag om nødvendigt flere gange. 

 

Spilerdugen skal dække det område på 

ryggen og siderne som sejlet vil dække. 
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Fold benstropperne  så de ligger uden på 

sejlet. 

Skil de 2 lag spilerdug ad, så er det lettere 

efterfølgende at placere sejlet. 

Få personen til at rotere overkroppen væk 

fra dig. 

Fæst sejlet imellem de 2 lag spilerdug. 

Placer din hånd i folden og glid sejlet ned 

langs med personens ryg. 

Udnyt pladsen ude på siden af kroppen.  
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Skift side og få igen personen til at rotere 

overkroppen væk fra dig. 

Placer hånden i folden og glid sejlet ned 

langs med ryggen. 

 

Gentag om nødvendigt flere gange. 

Fat om begge benstropper—i den inderste 

kant—og lav lette og rolige savebevægel-

ser så sejlet glider ned på plads. 

 

Tip: Placer dig gerne på en lav taburet/stol 

når du skal korrigere sejlet på plads. 

Bed personen om at løfte hælen fra fod-

pladen, så er det lettere at få benstroppen 

placeret mellem lår og pude. 
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Træk benstroppen frem i niveau med 

sædet. Derved undgår du at løfte. 

 

Gentag i modsatte side. 

 

Fjern spilerdugen mellem personen og 

sejlet. 

Det andet lag spilerdug kan blive tilbage i 

kørestolen. 

Vip hjørnet af det inderste lag spilerdug 

udaf og stræk diagonalt. 

Fortsæt med at trække diagonalt.  

Fat længere inde på spilerdugen efter-

hånden som du få mere spilerdug fri. 
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Benstropper under tunge ben 

Fold spilerdugen en gang på tværs . 

Anvend et stykke spilerdug der, når 

det er foldet, dækker det område 

som benstroppen udgør under per-

sonens lår. 

Og fold en gang til, nu på langs. 

Nu har du et stykke der dækker den 

del af benstroppen, som du skal pla-

cere under personens lår. 
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Fold spilerdugen rundt om benstroppen 

med åbningerne i retning mod knæet. 

Træk eventuelt i benstroppen samtidig 

med at du holder i spilerdugen. Derved 

kan du få spilerdugen godt op på siden af 

låret. 

Tip: Ofte vil der være behov for at ned-

sætte friktionen såvel under låret som 

langs med hoften. 

Fæst spilerdugen, med benstroppen i, 

langs med låret og glid enden af ben-

stroppen rundt om benet ud for knæet/

læggen. 
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Træk benstroppen frem og korriger med 

små diagonale træk. 

Træk i niveau med sædet, derved undgår 

du at løfte. 

Fjern spilerdugen ved at trække i det inder-

ste lag spilerdug foran ved knæet. 

Tip: Anvend små diagonale træk, så ud-

nytter du glidet mest muligt. 

Gentag i modsatte side: 

Fold spilerdugen rundt om benstroppen 

med åbningerne i retning mod knæet. 

 

Træk eventuelt i benstroppen samtidig 

med at du holder i spilerdugen. Derved kan 

du få spilerdugen godt op på siden af låret. 
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Fæst spilerdugen, med benstroppen i, 

langs med låret og glid enden af ben-

stroppen rundt om benet ud for knæ-

et/læggen. 

Træk benstroppen frem og korriger 

med små diagonale træk. 

Træk i niveau med sædet, derved und-

går du at løfte. 

Fjern spilerdugen ved at trække i det 

inderste lag spilerdug foran ved knæ-

et. 

Tip: Anvend små diagonale træk, så 

udnytter du glidet mest muligt. 
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Tage sejl af personens ryg—manuelt 

Start ved folden og fold derefter spilerdu-

gen i plisse-/harmonikafolder ind til mid-

ten af stykket. 

 

Alternativt : Du kan i stedet lave en enkelt 

fold, som du placerer din hånd i, når du 

glider spilerdugen ned bag ryggen på per-

sonen. 

Få personen til at rotere overkroppen væk 

fra dig.  

Fæst den foldede del mellem kørestol og 

personens ryg.  

 

Læs eventuelt tippet side 2. 

 

Anvend et stykke spilerdug der, når det er 

foldet, dækker personens ryg. 
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Placer hånden i plisseen/folden og glid 

spilerdugen ned langs med siden af per-

sonens ryg.  

Skift side og få igen personen til at rotere 

overkroppen væk fra dig. 

Fæst spilerdugen og glid spilerdugen på 

plads. 

Gentag om nødvendigt flere gange i beg-

ge sider. 

Fold benstroppen nedad og træk den væk 

under låret. 
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Træk nu benstroppen helt væk så den 

hænger løst ud på siden af kørestolen. 

Gentag i modsatte side. 

Fjern sejlet ved at trække diagonalt. 

 

Tip: Hvis du folder benstroppen op bag 

sejlet undgår du at stroppen hænger i. 



 14 

Skift side hvis du oplever modstand. 

 

Tip: Hvis du yderligere placerer spiler-

dug mellem kørestolsryg og sejl ned-

sættes modstanden endnu mere. 

Fjern spilerdugen ved at trække i den 

del der ligger op mod kørestolens ryg.  

 

Træk diagonalt. 

Skift side hvis du møder modstand. 
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Træk benstroppen helt væk så den hæn-

ger løst ud på siden af kørestolen. 

 

Se eventuelt det forudgående forløb på 

side 11 og 12 . 

Placer alle 4 stropper, benstropper og 

skulderstropper, på løfteåget.  

Derved mindsker du risikoen for at en 

af benstropperne hænger fast i køre-

stolen under vejs. 

 

Gentag i modsatte side. 

Tage sejl af personens ryg—med loftlift 
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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  

Sejl -at placere og fjerne sejl på person i kørestol . (Udgave 001). 

Aktiver loftliften  

Sejlet glider nu af uden brug af dine 

kræfter og uden træk i personens tøj 

eller hud. 

Når sejlet er fri af person og kørestol 

fjernes spilerdugen. 

Træk i den del der ligger op mod kø-

restolens ryg og træk diagonalt. 

 

Se evt. side 14 

65cm. X 100cm.: Placering af 

benstropper side 7 og Tage sejl af 

side 11 og 15. 

100cm. X 100cm. Placering 

af sejl med 2 lag side 2. 

Vejledende størrelser som vi har anvendt. 


