Ned at ligge fra sengekant

I denne vejledning kan du se eksempler på, hvordan du kan hjælpe en person med
at komme ned at ligge fra siddende på sengekanten.
Ved at anvende Spilerdug kan personen blive mere selvhjulpen i forflytningen, og du
kan samtidig nedsætte din arbejdsbelastning.
Har du brug for yderligere information kan du finde videoer om emnet på vores
hjemmeside samt i vejledningerne ”Placere Spilerdug”, ”Fjerne Spilerdug” og
”Vending i seng”.

Brehms Spilerdug ApS
+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Det naturlige bevægemønster
Eksempler på hvordan vi lægger os fra siddende på sengekant

Ned på siden, overkrop er vægtstang, svinge benene bøjede ind i sengen

Støtte på albuen, delvist ned på siden, overkrop er vægtstang, svinge benene bøjede ind i sengen, om til rygliggende

Støtte med hænderne, overkrop lænes bagud (vægtstang), vægt på yderste balle,
dreje benene ind i sengen ét ad gangen, ned til rygliggende

Tag altid udgangspunkt i det naturlige bevægemønster, når du skal forflytte en person. Vurdér personens ressourcer og udnyt det han/hun kan.
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Ned at ligge, aktiv person 1
Personen sætter sig helt inde på sengekanten og lige op til, hvor rygdelen
begynder.
Brug et stykke foldet Spilerdug, der
rækker fra midt på lårene og ned forbi
hælene.

Bed personen om at vippe til den ene
side, så der skabes plads til placering.
Placér Spilerdugen - med flad hånd i
folden - under benet på personen, op
til midt på låret.

Gør det samme i den anden side.
Fæst folden af Spilerdugen op langs
med låret.
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Sænk bendelen for at lette indstigningen.
Bed personen lægge sig ned på siden
mens:
- han/hun sætter den øverste hånd i madrassen ud for skulderen. Læg evt. et stykke anti-glid under hånden.
- de bøjede ben glider ind i sengen ét ad
gangen.
OBS: Benene skal være bøjede under hele
indstigningen.
Fjern Spilerdugen, når benene er helt på
plads.

Ned at ligge, aktiv person 2
Fold et stykke Spilerdug - først den ene og dernæst den anden vej.
Placér det så Spilerdugens øvre kant og markeringen på sengehesten (= rygdelens omdrejningspunkt) flugter.
Åbningerne skal vende ud mod dig.

Personen sætter sig/placeres på
sengekanten med venstre balle og
lår placeret ovenpå Spilerdugen.
Rygdelen hæves og bendelen sænkes
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Bed personen gribe fat i begge sengeheste,
læne sig bagud og føre benene ind i sengen.
Supplér evt. med Spilerdug, der hvor underbenene glider op over madraskanten.

ELLER:
Læg et juniorlagen, en SitWalk eller lign.
rundt om fodsålerne. Bed personen:
- holde fast i lagnet med strakt arm, så tæt
ved fødderne som muligt.
- strække benene.
- læne sig tilbage så benene løftes.
- dreje benene ind i sengen.

Ned at ligge, delvis aktiv person 1
Når der skal arbejdes videre med andre forflytninger
Læg 2 stykker Spilerdug foldet op under hovedpuden som
forberedelse til efterfølgende gøremål.
Hovedpuden holdes her på plads med pudeholdere.

Personen sætter sig/placeres helt inde på sengen
- dette letter indføringen af underbenene.
Elevér rygdelen.
Sænk bendelen - dette letter også indføringen af
underbenene.
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Placér Spilerdug under lårene som vist på
side 3.
Bed personen læne sig mod puden og sætte
den øverste hånd i madrassen ud for skulderen.
Sænk rygdelen. Præcist hvor meget vurderes
ud fra den enkelte.

Glid øverste underben ind i sengen OBS: Det er vigtigt at benet er bøjet under
hele indføringen.
Glid benet helt ind i sengen, til der er plads
til det andet ben.

Glid det andet underben ind i
sengen.

Når begge ben er inde: Stræk benene og tril
personen om på ryggen.
Fjern Spilerdugen under benene.
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Fold Spilerdugen under hovedpuden ud
under personen.
Nu kan du f.eks. lave vending, højere op
i seng eller lejring.

Ned at ligge, delvis aktiv person 2

Placér et stykke foldet Spilerdug på sengen.
Spilerdugens øvre kant og markeringen
på sengehesten (= rygdelens omdrejningspunkt) skal flugte.

Elevér rygdelen og sænk bendelen.
Placér et juniorlagen, en SitWalk eller
lign. rundt om fodsålerne.
Bed personen gribe så langt nede på
lagnet med begge hænder som muligt,
strække arme og ben og læne sig tilbage.
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Drej personen ind i seng ved at ”gå” benene ind.
Gå med strakte arme og håndfladerne
mod dig selv, så du undgår at løfte.
OBS: Jo længere nede mod fødderne du
går, jo længere vægtstangsarm og dermed
mindre belastning for dig.

ELLER:
Supplér med et stykke foldet Spilerdug i
benenes glideretning.
Placér lagnet rundt om den fjerneste ankel. Nærmeste ben er ovenpå lagnet.
Læg evt. et tæppe eller lign. over sengehesten for at skåne hælene.
Bed personen gribe fat i begge sengeheste
og læne sig lidt bagud.

Vi er ikke sure - bare
dybt koncentrerede

Grib om lagnet med begge hænder.
OBS: Hold armene strakte og skuldrene
sænkede under hele forflytningen.
Placér dig for fodenden af sengen med
”de tre næser” mod personens ankler.
Gå baglæns indtil benene er gledet ind i
sengen.

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.
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