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Sejl på i seng 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 

lægge sejl på en person i sengen. 

 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.:+45  57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  
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Sejl på fra siden med Spiler+, passiv person 

Vi har i dette eksempel benyttet en 

Spiler+ short, men du kan bruge sam-

me teknik med en Spiler+ long. 

2 stykker spilerdug placeres under 

Spiler+ 

Vend personen om på siden med 

Spiler+, og lad åget sidde på. 

Se evt. vejledningen ”Vending i seng 

med Spiler+” 

 

Fold benstroppen mod indersiden af 

sejlet og fold derefter mod ydersiden 

og midtlinien af sejlet. 
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 Hæft sejlet mellem de to lag spiler-

dug og glid det derefter ind, så det 

ligger symmetrisk, når personen 

kommer tilbage på ryggen. 

Tjek at sejlet ligger som det skal, 

både på langs og på tværs. 

Glid stropperne ind under hoved-

puden, så du kan fange dem fra 

modsatte side. 
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Sænk liften og lad personen følge 

med om på ryggen. 

Træk derefter skulderstroppen i ma-

drasniveau diagonalt ud og op mod 

hovedenden. 

Fang benstroppen under puden og 

træk den  i madrasniveau diagonalt 

ud og ned mod fodenden. 
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Glid Spiler+ så langt ind, at du kun 

kan skimte den. 

Vær specielt opmærksom på, at den 

kommer godt ind ved skulder og 

hofte. 

Fold Spiler+ nedad omkring det 

øverste lag spilerdug og glid den ind 

ovenpå sejlet. 

Du kan nu vælge at  benytte spiler-

dugen til at glide benstroppen ind 

under låret. 

Fjernelse af Spiler+ 
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Glid nu den anden benstrop ind un-

der låret, eller vent evt. til personen 

er vippet. 

Hæv liften, så personen vippes. 

Find hjørnet af Spiler+ mellem de to 

lag spilerdug. 

Træk nu i roligt tempo og diagonalt 

Spiler+ ud og op mod hovedenden, 

indtil den er fjernet helt. 

Personen vil gradvist følge med be-

vægelsen tilbage til rygliggende. 
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2 stykker spilerdug er placeret under 

Spiler+. 

Hovedpuden er placeret helt ned un-

der skuldrene, da det øger komforten 

for personen under løftet. 

Hægt 2-3 stropper på liftens åg i beg-

ge sider. Start ud for skulderen, og 

fortsæt op mod hovedgavlen. 

Dette giver en øget hovedstøtte for 

personen under løftet. 

Hæv liften, så personens overkrop 

kommer fri af underlaget. 

Det er dog vigtigt at lave en individuel 

vurdering af, hvor højt personen bør 

løftes. 

Sejl på fra gavlenden med Spiler+, passiv person 
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Hold sejlet, så du kan glide det ind 

under personen med indersiden op-

ad. 

Glid sejlets ene benstrop ind imellem 

de to lag spilerdug ca. ud for skuldre-

ne. 

Glid det så langt ind at det ligger 

symmetrisk i forhold til personen. 
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Glid sejlet så langt ned som muligt 

— dog ikke længere end til halebe-

net. 

Justér om nødvendigt sejlets pla-

cering fra fodenden af sengen, og 

tjek om det ligger korrekt både på 

langs og på tværs. 

Sænk liften og fjern stropperne 

fra den ene side af  åget. 
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Vær specielt opmærksom på, at 

den kommer godt ind ved skulder 

og hofte. 

Fold Spiler+ nedad omkring det 

øverste lag spilerdug og glid den 

ind ovenpå sejlet. 

Glid Spiler+ så langt ind, at du kun 

kan skimte den. 

Fjernelse af Spiler+ 
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Fjern stropper fra åget, så der kun 

er én strop tilbage ud for skulde-

ren. 

Placér en strop i åget ud for 

hoften. 

Find hjørnet af Spiler+ mellem 

de to lag spilerdug. 

Hæv liften, så personen vippes. 
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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.  

 ”sejl på i seng med Spiler+” (rev 001) 

Vejledende størrelser på spilerdug: 

2 stykker 130x100 cm under kroppen og eventuelt 100 x 100 cm foldet eller 

2 stykker 65-100 x 100 cm som ekstra 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, 145 cm bred x 240 cm lang, varenr/HMI: 101927 

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

Træk nu i roligt tempo og diago-

nalt Spiler+ ud og op mod hoved-

enden, indtil den er fjernet helt. 

Personen vil gradvist følge med 

bevægelsen tilbage til rygliggende. 

 

Ved hjælp af disse to eksempler 

kan  du på en let og skånsom må-

de give en passiv eller tung per-

son sejl på med hjælp fra Spiler+ 

og loftlift. 


