Påklædning
Skjorte og Trøje i seng

Med denne vejledning håber vi at kunne inspirere jer, der i det daglige hjælper
personer med at få skjorte/trøje af eller på.
Eksemplerne foregår alle i sengen, da der er situationer, hvor det er det mest
hensigtsmæssige for såvel personen som for hjælperne.
De metoder der anvendes ved skjorte og trøje, kan ligeledes anvendes ved andet tøj med åbning foran. I stedet for seng, kan opgaven løse på bruseleje.
Se i øvrigt vejledningerne — Påklædning—Bluse på og af i seng
— Påklædning—Bluse og Trøje i Kørestol
— Påklædning—Generelt
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Generelt

Basislaget er et enkeltlag spilerdug, der nedsætter friktionen mellem lagen og
krop/tøj (her grøn).
Vi vælger som udgangspunkt et enkelt lag ved påklædning, da dobbelt lag, som
vi altid anvender ved forflytninger, kan være for glat så det kan ende med, at I
skal holde fast i personen samtidig med, at I skal arbejde med tøjet.

Strimler er et foldet stykke spilerdug (her rød) som sammen med f. eks. basislag
(her grøn), kan fungere som en sandwich som tøjet trækkes imellem. Derved
nedsætter vi friktionen mellem såvel krop som tøj og underlag, hvilket giver en
super beskyttelse af huden og en aflastning for hjælperen.
Se mere i Påklædning generel
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Strimler på armene
Foldet stykke spilerdug, der ”pakker” en arm ind, så ærmet lettere glider på eller
af. Husk at placere åbningen af strimlen , så du kan anvende den til flere områder
og så den er let at fjerne. Du kan evt. anvende et hul til at fiksere strimlen om
hånden. Se mere i Påklædning generel

Brug af diagonaler
Hvis personen har nedsat bevægelighed i skulder og eller albue, kan I med
fordel trække trøjen/skjorten diagonalt ned bag på personen. Derved øges
længden på trøjen/skjorten og det er lettere at få en arm i ærmegabet, især
når du placerer ærmegabet tæt på kroppen.
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Skjorte på i seng— passiv person
Fold et stykke spilerdug, der
dækker fra bagdel til hårtop.
Vip personen (det er ikke en
vending) og fæst spilerdugen
med folden nedad og i etaper
ud for bækken og skulder.

Placér hænderne oven på folden og glid spilerdugen ind til
midt på kroppen i etaper, under bækken og skulder.

Vip personen til modsatte side
og fold spilerdugen ud.
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Giv personen ærme på.
Brug evt. en strimmel om armen.
Se side 3 samt i Påklædning—Bluse på og af i
seng.

Læg den røde strimmel rundt
om skulderen og glid skjorten
uden om.

Placer skjorten så skuldersømmen sidder godt nede
bag på skulderen. Derved får
du mere længde på skjorten.
Se side 3.
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Vip personen og glid skjorten ind
imellem den røde og den grønne
spilerdug.

Før ærmet imellem den røde og
den grønne spilerdug. Her gør vi
det under nakken, da der er et
fint hulrum.

Fold evt. skjorten i plisse og
glid det sidste ind.
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Tjek at skjortens sidesøm er ud
for personens side.

Vip personen, det er ikke en
vending, og træk skjorten ud til
modsatte side.

Find ærmet og træk det ud
diagonalt.
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Placer skjorten med ærmegabet
tæt på kroppen og så langt nede
som muligt.

Før hånden ned i ærmet.
Bemærk hvor lidt bevægelighed
det kræver i skulder og albue.
Se side 3.

Træk ærmet på armen.
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Træk skjorten på plads så
den dækker skulderen.

Ved behov træk på tværs i
skjorten for at sikre, at der ikke er folder bag på.

Udnyt glidet oppe ved skulderen
og bag på, og træk skjorten retur
ved behov.
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Tjek at skuldersømmen ligger
på plads før du fjerner spilerdugen.

Vip personen og glid spilerdugen retur under kroppen.

Fjern spilerdugen ved at trække
i den nederste del af den røde
strimmel.
Træk skiftevis i den ene og i
den anden side.

10

Skjorte af i seng—Passiv person
Fold spilerdugen på langs.
Længden skal dække fra bækken
og godt op forbi hårtoppen, samt
i hele kroppens bredde.
Anvend alternativt 2 stykker, der
placeres ind til midten, fra hver
side.
Se mere i Påklædning—Bluse af og på i seng.

Vip personen og fæst spilerdugen
med folden nedad under bækken
og skulderen.
Fæst i etaper.

Placer hænderne oven på folden
og glid spilerdugen halvt ind under kroppen i etaper.
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Vip personen til modsatte side
og fold spilerdugen ud langs
med kroppen.

Spilerdugen skal ligge helt ned
til skjortens kant.

Vip personen og fold skjortens
nederste kant uden om spilerdugen.
Gør det i begge sider.
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Hold fast i skjorten (og evt. spilerdugen) og træk nu skjorten op under
personen ,i begge sider, i niveau med
madrassen.

Træk skjorten over til den ene
side oppe ved skulderen.

Placer spilerdugen rundt om skulderen.

Og glid ærmet uden om, så du udnytter glidet imellem de 2 stoflag.
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En skarp albue forceres lettere
med spilerdugen imellem skjortens stoflagen.

Træk ærmet helt af.

Pak nu den del af skjorte, der
er trukket af, ind i spilerdugen.
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Vip puden og glid skjorte/
spilerdug ind under nakken.

Vip hovedet til modsatte
side.

Tag imod skjorte/spilerdug
på modsatte side og træk det
ud.

Glid skjorten af armen.
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Spilerdug og størrelser
En strimmel er et stykke spillerdug, der er foldet og derved ligger dobbelt.
Strimler nedsætter friktion og er lette at placere og fjerne.
Husk at orientere åbninger/enderne så de let kan nås, når du skal fjerne spilerdugen igen. Træk altid i den del der ikke har kontakt til huden.
Strimler til halvt ind under krop:
100 cm. lang x 100 cm. bred, der foldes på midten.

Strimler til helt ind under krop:
100 cm. lang x120 cm. bred, der foldes på den smalle led.

Basisstykke:
120 cm. lang x 100 cm. bred, der lægges, så det dække fra hårtop til forbi bagdel.

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.
Påklædning—Skjorte og Trøje i seng (udgave 001)
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