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Tryksår 
 

Formålet med denne pjece er at sætte fokus på spilerdug 

som et vigtigt hjælpemiddel ved forebyggelse og behandling 

af tryksår. 

Ved at nedsætte friktionen under personen minimeres shear 

og friktion og dermed risiko for tryksår. 

 

Brehms Spilerdug  

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

Afhænger af tyngde (kraft) og fordeling 

(areal) 

 

 

 

Friktion 

Gnidningsmodstand mellem hudoverflade 

og underlag 

Shear 

Forskydningskrafter inde 

i vævet 

 

Tryk, friktion og shear 

Trykpunkter 

Tegninger:   Birgitte Clematide  
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2 lag spilerdug ophæver friktion og giver glid i 

alle retninger. 

 

 

 

Plante placeret på 2 stykker spilerdug 

Det nederste stykke spilerdug forbliver  

på underlaget det øverste stykke spilerdug 

følger med planten. 

Spilerdug anvendes altid dobbelt 

 

Eksempel på at nedsætte friktion ved forflytning Højere op i seng 

Herved undgår man at der trækkes i tøj og hud  
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Biomekanik  

baggrundsviden for at forstå sengen funktioner. 

Billedserien viser hvad der sker når vi 

bevæger os fra rygliggende stilling til 

siddende stilling. 

Der er lagt 2 stykker spilerdug under. 

 

  

Når bagdelen holdes på samme sted, 

vil den rulning der foregår over sæde-

knuderne under bevægelsen, medføre 

en forskydning af benene ca. 10 cm,  

alt efter underlaget. 

Hvis hælene forbliver i underlaget 

vil det være bagdelen der forskyde 

sig. 
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Med bøjede ben og fødderne i 

underlaget.  

Bemærk afstand fra gulv til 

knæled. 

 

 

Knæleddet opsuger forskydnin-

gen og afstanden fra gulv til knæ-

led øges, men bagdelen forbliver. 

Ved at fjerne friktion kan vi se hvad der sker på huden og inde i vævet, når sengen 

funktioner anvendes. Hver gang personen glider, er det et udtryk for, at uden glid  

ville der opstå friktion og shear. 

 

Sengens funktioner, tyngdekraft og biomekanik 

 

Person placeret på dobbelt 

lag spilerdug.  

OBS: Anvendes Multifunktonsknap-

pen skal man være opmærksom på 

sengens rytme.  
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Elevation af rygfladen alene . 

 

 

OBS: Sengens knæknæk passer ikke al-

tid til personens benlængde. Personen 

vil da glide ned indtil knæled og knæk-

næk er ud for hinanden. 

Bendel sænkes først herefter rygdel. 

 

Rygdel sænkes først herefter bendel 

 

 

Bedste metode  

Bendel hæves først, herefter rygdel.  

Personen glider ned i sengen. 

Bedste metode  

 

Personen glider ned i sengen. 
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Placering i seng 

 

Tilpasse knæknæk til personens dimensio-

ner, f.eks. med pude.  

Dobbelt glid under ryg før sengens rygdel  

eleveres. 

Altid dobbelt glid 

under, uanset 

hvordan hæle afla-

stes 

 

 

 

 

 

 

Med ganske få midler, kan man nedsætte friktionen, stabilisere siddestillingen og  

øge komforten. 

Kroppen presses ikke ned og der bliver 

ikke trukket i hud og tøj. 
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 Påklædning  

Se mere i 

”Påklædnings-

situationer” 

 

 

 

Sejl Se mere i ”Placering af Løftesejl” 

 

 Seng 

Se mere i ”Det hele med det halve” 

 

 

Kørestol 

Eksempler 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv 

93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 3. udgave. 

 


