Placere og fjerne spilerdug under Spiler+

Fæst Spiler+ Short eller
Long på liftens løfteåg.

Fold spilerdugen i fede
folder.

Kør liften lidt op så du skaber plads. Personen skal
blot vippes lidt.
Placer spilerdug halvt ind
under kroppen, som du
plejer.
Her er anvendt et foldet
stykke under kroppen.

Brehms Spilerdug ApS
Tlf.:+45 57648351– info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk
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Sænk løfteåget og afmonter
Spiler+.

Fæst Spiler+ på liftens
løfteåg på modsatte side
og kør liften lidt op så personen vippes.
Fold spilerdugen ud.

Nu kan du anvende liften
til at trække personen til
siden, vendinger eller højere op i seng.

Hvis du anvender Spiler+ Long
Her er anvendt et foldet stykke under kroppen og et under lægge/
fødder.

Yderligere information om at placere spilerdug,
se At Placere spilerdug (vejledning eller videoer) på www.spilerdug.dk.
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Fjern spilerdugen
Når forflytningerne er udført,
fjernes spilerdugen.
Fæst Spiler+ på liftens løfteåg
og kør liften lidt op så personen vippes.
Glid spilerdugen halvt ind under kroppen.

Sænk løfteåget og afmonter
Spiler+.

Fjern spilerdugen fra modsatte side.

Yderligere information om at fjerne spilerdug, se At fjerne spilerdug (vejledning
eller videoer) på www.spilerdug.dk.
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Information og vejledende anbefalinger
Spiler+ Short
Varenummer/HMI: 101928
145 cm bred cm. X 140 cm lang.

Vejledende størrelse på spilerdug:

175 cm bred x100 cm lang, foldet eller 2 stykker 100 cm bred x130 cm lang

Spiler+ Long
Varenummer/HMI: 101927
145 cm. bred X 240 cm lang.
- kan eventuelt erstatte lagnet -

Vejledende størrelse på spilerdug:
175-200 cm bred x100 cm lang foldet eller 2 stykker 100 cm bred x 100 cm lang
under kroppen og
100 cm x 100 cm foldet eller 2 stykker 65-100 cm x100 cm under lægge og hæle.
Eller 2 stykker 100x200 cm. oven på hinanden.

Fakta
Kan vaskes på 80 grader og tørre tumbles ved lav temperatur.
Maxbelastning 200 kg.
80 % polyester og 20 % bomuld (lagen), 100% polyester (greb)
Anvendes med spilerdug under.
Spiler+ 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.
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