
Placere sejl uden vending 

 

Læg sejlet med benstropperne 

mod hovedet og bagsiden mod 

patientens krop. 

Glid den ene benstrop imellem 

de 2 lag spilerdug ind under ho-

vedpuden og lige over mod kolle-

ga. 

Kollega finder benstroppen og træk-

ker langsom i stroppen. Trækket skal 

være lige og ikke ned mod patien-

tens skulder 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.:+45  57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  



I fortsætter med at glide og 

trække roligt. 

Den der glider sejlet ind hol-

der igen på øverste lag spiler-

dug så personen ikke glider 

med. 

OBS. Der er ikke behov for at I 

løfter i hovedpuden! 

Når sejlet er kommet rundt 

tjekker I at sejlet ligger  

midt under patienten inden 

I trækker det ned bag pati-

entens ryg. 

Sikre jer, at benstropperne lig-

ger imellem de 2 lag spilerdug 

før i trækker sejlet ned bag pa-

tientens ryg. 



Træk roligt i begge ben-

stropper samtidig.  

Træk langs med madrassen, 

ikke opad mod patientens 

ryg. 

Hæv evt. sengen. 

Tjek og korriger sejlet hvis det 

ligger skævt.  

I kan trække og skubbe sejlet 

mellem de 2 lag spilerdug.  

Den der skubber, holder igen 

på den øverste lag spilerdug. 

Den der trækker kan rulle sejlet 

så grebet bliver større 



Glid benstropperne imellem de 

2 lag spilerdug og ind under pa-

tientens lår, og kryds dem 

Fjern det øverste lag spilerdug 

ved at folde det nedad mod sej-

let nede ved lårene. 

Fold op til patientens skulder!  

Er sejlet svært at fjerne og I vur-

dere at patienten er stabil, kan I 

nu lifte patienten med spilerdug, 

det gør sejlet lettere at fjerne. 

Vil I fjerne spilerdugen helt 

trækker i bare i den fold I har 

lavet når den er ved patientens 

skulder. 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmel-

se med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC 

og lever op til standard DS/EN 12182 2002-

07-08 4. udgave.  
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