Tilretning af hofte

I denne vejledning kan du se variationer af hvordan vi korrigere hoften i sengen ved fx lejring ved brug af spilerdug.
Dette ved brug af analyse af personens ressourcer samt hvordan personen ligger og hvor trykket er i madrassen.
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Start med en analyse
•

Hvilke ressourcer har personen

•

Hvordan ligger personen og hvor er trykket i madrassen

Det er naturligt for kroppen at lægge sig tilrette ved at flytte kropsdele i etaper.
I vejledningen bruges ordet HOFTE for såvel bækken som hofte.

Det naturlige bevægemønster

Fodstemmet
Er et fixpunkt, som en person oftest
er nødt til at have for at kunne udnytte sine ressourcer i forbindelse
med korrektion af hofte.
•

Hvis personen har glidemateriale ved fødder fjernes dette.

•

Læg en non-slip eller vaskeklud
under fødder.

•

Hjælp måske personen til en
bedre placering af fødder for at
kunne udnytte ressourcer.
Håndstem
Er et nødvendigt fixpunkt for en person for at kunne korrigere skulderen.
•

Hvis personen har glidemateriale
ved hånd skubbes dette til side.

•

Hjælp personen med at placere
sin hånd, så denne har mulighed
for at udnytte ressourcer.
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Spilerdugens placering - afhængig af personens position
Hvor flytter trykket sig hen når hoften skal korrigeres?

Vægten lige på hoftekammen
Spilerdug under hofte og evt. langs
låret.
Hyppigste placering.
Mange personer ligger lige på siden
og har ikke ressourcer til at løfte deres hofteparti fri af underlaget, når
de skal flytte hele deres hofteparti
bagud.

Vægten fremme
Spilerdug under nederste knæ
Når en person er positioneret med
vægten fremme og har mange
kræfter, skal spilerdugen først og
fremmest være under nederste
knæ.

Hoften løftes ofte næsten fri af
underlaget, hvorfor der ikke er behov for spilerdug her.
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Vægten langt fremme - øverste knæ er fixpunkt i underlag

Spilerdug under nederste
hoftekam lårben og knæ
Personen kipper hoften ved
at strække benet.
Non-slip er ikke en nødvendighed.

SPILERDUGSTEKNIK
Giv luft og placér
Giv tyngde
Rul væk

Grundprincipper vi altid anvender i arbejdet med spilerdug.
Læs mere på www.spilerdug.dk
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Eksempler på korrektion af hoften
Personen kan selv, når 2 stykker spilerdug forinden er placeret
Det er meget vigtigt, at personen har mulighed for et fix-punkt til hånden.
Hvis der er glid både ved skulder og hofte og ingen fixpunkter, vil kroppen
”sejle” afsted i sengen

Fodstemmet korrigerer
hoften .

Håndstemme korrigerer
skulderen .

Se også vejledningerne:
”Det hele med det halve”
”Vending i seng”
”Forflytning til fremliggende stilling”
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Person der kan hjælpe til, hoften skal efter vending korrigeres

Personen i sengen hjælper ved at stemme fra med fødderne.

Hjælperens højre hånd trækker hoften
frem i en rullebevægelse.

Hjælperens venstre hånd placeres ved
personens hoftekam og skubber hoften
let tilbage.

Personen er fremliggende – har brug for supplerende hjælp

Personen stemmer lidt med øverste
knæ og fod.
Hjælper supplerer ved at strække benet ud.
Der sker en let kipning af hoften.
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Personen foretrækker at flytte hoften lidt— inden vendingen
Hoften flyttes til siden.

Hoften er allerede næsten
korrigeret, når personen ruller om på siden .

Lille korrektion ofte nødvendig.
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Passiv person, der er 2 hjælpere
- Hjælper t.h. trækker hoften frem
for at skabe luft.
- Hjælper t.v. fæster spilerdugen
og skubber den under den
nederste hoftekam.

- - Hjælper t.v. placerer sine hænder ovenpå spilerdugen –under
hoftekammen og med håndfladerne opad.
- Hjælper t.h. glider sin hånd med
håndfladen nedad ind under den
sengeliggendes knæ. (undgå løft).
Arbejdsrytmen:
- Hjælper t.h. henter lidt kraft fra sine ben og læner sig let frem, hvorved der skabes luft under den sengeliggendes knæ og tyngden rulles
bagud

- Hjælper t.v. får tyngden i sine hænder og kan. ved en vægtoverføring ,let korrigere den sengeliggendes hofte.

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.
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