
Røntgenpladen lægges ind i en 

polstret glat pose.  

Alternativt kan man slå et styk-

ke spilerdug omkring røntgen-

pladen.  
 

2 lag spilerdug føres under personen. 

Røntgenpladen kan nu frit skubbes 

ind imellem de 2 lag. Vær opmærk-

som på vinklen mellem plade og ma-

dras samt evt. mulighed for at aktive-

re patienten. 

Pladen er nu let at justere.  

At føre røntgenplade under thorax er 

specielt svært, når personalet fra rønt-

gen afdelingen skal arbejde ved en ple-

jeseng.  

 Sengen kan have en eftergivelig ma-

dras, hvorved arbejdsbelastningen       

 øges.  
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Metodevalg 

Valget af metode vil afhænge af om arbejdet udføres af : 

1 hjælper eller 2 hjælpere 

Når arbejdet udføres af 1 hjælper: 

METODE 1 

1 stykke spilerdug 100 x 200 cm (evt. lidt mindre).  

Stykket foldes og føres under en person med foldsiden ved den ene  

sengekant . 

      FOLD 

Når stykket fjernes foldes de  

2 stykker spilerdug imod hin-

anden og man trækker det ud 

ved et diagonalt træk . 

 

Trækretning. 



METODE 2 

2 stk. spilerdug á  1m x 1m. 

lægges ovenpå hinanden og føres under 

den sengeliggende person. Stykkerne 

skal dække området fra hovedgærde til 

under thorax.  

 

 

Når stykkerne skal fjernes folder man 2 

snipper imod hinanden ved den ene side  

(det øverste lag spilerdug foldes ned-

efter og det nederste lag spilerdug foldes 

opefter). 

 

 

 

Fra modsatte side tages fat i snipperne 

og spilerdugen fjernes ved et diagonalt 

træk. (se sorte pil) 

 

Teknikker med at føre spilerdug under en person. Se www.spilerdug.dk/

vejledninger  ”At placere spilerdug” 

  



METODE 2 

Samme som beskrevet på side 3, blot kan hjælperne fra hver sin side af sengen 

hjælpe hinanden.  

Til placering af røntgenplade under thorax kan spilerdug standard (den blå ) og 

spilerdug mellem (den grønne ) benyttes. Den blå har sin fordel i at være me-

get stiv. Den grønne har dén fordel at den ikke rasler så meget.  

 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direk-

tiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. 

udgave. 

Når arbejdet udføres af 2 personer: 

METODE 1 

1 stykke spilerdug 100 x 150cm  

Stykket foldes og føres under en person med folden ved personens lænd. 

Når stykkerne skal fjernes.  

De 2 hjælpere griber i folden ved 

hver sin side.  

De fører folden ind imellem de 2 

lag spilerdug.  

Nu trækkes (glides) spilerdugen 

væk uden at genere tøj/hud på den 

sengeliggende person. 
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