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Forflytning til sengekant med Spiler+ 

 

 

 

Spiler+ er forflytningslagnet, som du anvender sammen med spilerdug, når det 

er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet. 

Personen ligger fast på Spiler+ og spilerdug placeres under Spiler+. 

I denne vejledning får du eksempler på, hvordan du kan benytte Spiler+ til at 

flytte en person ud til sengekanten, med og uden vending, f.eks. i forbindelse 

med plejeopgaver. 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.:+45  57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  
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Forflytning til sengekant mod hjælper, passiv person 

Vi har i dette eksempel benyttet en 

Spiler+ long, men du kan bruge sam-

me teknik med en Spiler+ short. 

Dobbelt lag spilerdug er placeret un-

der Spiler+ i hele personens længde. 

Hægt Spiler+ på liftens åg ud for 

skulder og hofte. 

Ved plejeopgave fra begge sider af 

sengen, kan du gøre som følger, for 

at undgå at flytte åget flere gange. 

Start med at glide benene 

væk fra lift-siden af sengen. 
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Når personen skal til modsatte side: 

Start med at glide benene længere 

ind i sengen. 

Gå om på den anden side. 

Hæv liften, så personen bliver vippet 

og tyngden ”samles”. 

Træk vandret i roligt tempo ud for 

skulder og hofte. 

Træk  indtil personen er tæt på sen-

gekanten. 

Juster evt. stillingen ved at trække 

ud for læggene. 

Nu kan du sænke liften men lade 

den forblive på åget, og udføre din 

opgave med kort rækkeafstand. 

Til sengekant væk fra hjælper 
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Hvis du holder fjernbetjeningen i 

hånden, kan du evt. placere den un-

der puden tæt ved skulderen, for ik-

ke at ramme personens krop direk-

te. 

Når personen er kommet til mod-

satte side: 

Sænk liften og fjern åget. 

Så er du igen klar til at arbejde med 

personen tæt på dig. 

Hæv liften, så personen bliver vip-

pet. 

Glid personen mod modsatte side af 

sengen ved hofte og skulder. 
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Dobbeltlag spilerdug er placeret 

under Spiler+ i hele personens 

længde. 

Forbered personen til en vending. 

Hægt liften på stropperne ud for 

skulder og hofte. 

Gå om på modsatte side. 

Hæv liften, så personen kommer 

næsten om på siden. 

Til sengekant og vending, passiv person 
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Glid personen over mod modsatte 

sengekant i etaper ved hofte - 

og ved skulder. 

Hæv liften til personen ligger 

stabilt på siden. 
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Hæv liften til Spiler+ strammes til. 

Glid personen til modsatte senge-

kant mens liftemn fortsat køres op 

indtil personen er i sideliggende. 

Sørg for at personen ligger stabilt, 

inden du sænker liften igen. 

Fjern stropperne fra den åget. 

Nu er du klar til at  udføre din 

plejeopgave - f.eks. nedre hygiej-

ne. 

Variation 
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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.  

 ”forflytning til sengekant med Spiler+” (rev 001) 

Vejledende størrelser på spilerdug: 

175 x 100 cm  foldet eller 2 stykker 100 x 130 cm under kroppen og eventuelt 

100 x 100 cm foldet eller 2 stykker 65-100 x 100 cm under læggene. 

Som supplement til denne kan du på vores hjemmeside se flere vejledninger og 

videoer om anvendelsen af Spiler+.    
 

Spiler+ findes i 2 udgaver: 

Spiler+ long, 240 cm x 145 cm, varenr/HMI: 101927 

Spiler+ short, 140 cm x 145 cm, varenr/HMI: 101928 


