Tunge ben
At hjælpe til at bøje og strække tunge ben i sengen

I vejledningen finder du eksempler på hvordan du kan anvende spilerdug, når
du skal hjælpe en person med at bøje eller strække et eller begge ben.
Vi har i vejledningen anvendt grøn spilerdug. Du kan også anvende den røde
spilerdug, når du for eksempel også bruger strimlen til at give strømper på.
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Strimlens størrelse

Vi bruger ofte strimler i størrelse 25-30 cm bred og 100 cm lang

Hjælp til bøjning af ben

Fold strimlen en gang.

Fold derefter den foldede strimmel
1-2 gange.

Den del af strimlen, der ikke er foldet (de 2 ender) skal svare til fodens
længde.

2

Placer strimlen med folden nedad.
TIP: Bed personen vippe foden opad, så er det let at glide strimlen ind
under hælen
Husk at orientere åbningen på
strimlen mod benenden af sengen/
tæerne.

Den del af strimlen, der ikke er foldet (de 2 ender) skal svare til fodens længde.

Fold strimlen ud.
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Du kan vælge at arbejde ved at trække som på billedet eller ved at skubbe. Vælger du at skubbe stiller du dig
med front mod personen.
Fat med lukkede greb langs fodranden og ovenfor knæhasen og roter
roligt benet lidt udad.

Stimuler til bøjning af ben.
Du kan hjælpe ved at glide foden opad
på spilerdugen.
Det er primært hånden på foden der
trækker. Hånden over knæhasen styrer
og støtter knæet.
TIP: Husk din vægtoverføring.

Stabiliser benet og fjern spilerdugen
ved at trække i det nederste lag.
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Når der er brug for ekstra fæste bruges antiglid
Placer spilerdug strimlen som på side 3.
Placer et stykke non-slip, engangsvaskeklud eller lignende på spilerdugen. Du
behøver ikke at fæste det under hælen.

Fat med lukket greb langs fodranden
og over knæhasen og roter roligt benet lidt udad.
Stimuler til bøjning af ben.
Du kan hjælpe ved at glide foden opad på spilerdugen.
Se og læs på side 4.

Stabiliser benet og fjern spilerdugen
ved at trække i det nederste lag.
Foden står nu stabilt i underlaget.
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Fjerne antiglid
Fold spilerdugen som på side 2.

Den del af strimlen, der ikke er
foldet (de 2 ender) skal svare til
fodens længde.

Fæst spilerdugen med folden
nedad under antiglidet/tæerne.
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Spilerdugen skal ikke længere ind
end vist her.

Fat om folden på hver side
af foden.

Fold folderne ud ad flere omgange.
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Har personen ressourcer kan
denne nu selv strække benet
ved at foden glider på spilerdugen.

Alternativt kan du styre benet
til strækning.

Fordelen ved ikke at fæste antiglid under hælen er blandt andet, at du nu har det liggende
løst, lige til at fjerne.
Derved mindsker du risikoen for
shear og friktion på hælen.

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.

Tunge ben - hjælp til bøjning (udgave ex. 01).8

