Sejl
-At placere sejl på person i sengAt lægge et sejl korrekt på en person kan være en udfordring. Det kan være fysiske belastende for hjælperen og der kan komme uhensigtsmæssigt træk på
personens hud og tøj.
Sejlets placering har endvidere stor indflydelse på personens siddestilling, i måske mange timer, når personen liftes til kørestol.
Denne vejledning giver eksempler på hvorledes man kan pålægge sejl.

Brehms Spilerdug
Tlf: 57648351– E.mail:info@spilerdug.dk– www.spilerdug.dk

Sejl - At placere sejl på person i seng - 0012 (Rev. 003)

At lægge sejl på person

Sejlets nedre kant foldes ca. 5
cm.

Personen trækker sig fri af sengens rygdel
ved at gribe om et sengebånd.
Sejlet føres ned bag ryggen på personen indtil hjælperen møder modstand.

Hjælperen har den ene hånd inde i folden
mens den anden hånd holder fast i folden.
Sejlet trækkes ned bag om bagdelen.
Dette gøres i begge sider.

Sengens liggeflade gøres plan.
Personen bøjer et eller begge ben og vipper
vægten væk.
Hjælperen folder folden ud og benstroppen
rettes til.
Dette gøres i begge sider.
Samme metode kan anvendes hvis personen sidder i
kørestol

At lægge sejl på person i sideleje

-

Personen er vendt til sideliggende og sejlet placeres så sejlets midterlinje følger
rygsøjlen.
Sejlets side bøjes ned og fæstes langs
med kroppen

Sejlet rettes til langs med kropssiden

Og fæstes mellem personens krop og madrassen

Personen vendes tilbage på ryggen og hjælperen trækker i benstroppens ophængsstrop. Herved
foldes sejlet ud.

At lægge sejl på person i sideleje

- Benstropme-

Personen er vendt til sideliggende og sejlet placeres så sejlets midterlinje følger
rygsøjlen.

Benstroppen foldes ned mod madrassen
så ophængsstroppen ligger op mod hovedgavlen. Sejlets kant fæstes langs med
kroppen.

Sejlet foldes ned mod madrassen og fæstes mellem personen og madrassen.
Benstroppens ophængsstrop placeres
langs med personens nakken og hoved.

Personen vendes tilbage på ryggen og
benstroppens ophængsstrop findes oppe ved nakken og trækkes diagonalt
ned langs med sengekanten. Herved
foldes sejlet ud.
Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv
93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

