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Bugleje. Til og fra op-leje 

Aleris Hamlet, Søborg 

 

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.dk  

Spilerdug anvendes her for at kunne positionere pt korrekt efter forflyt-

ning til op-leje, og igen når han/hun kommer retur i sengen. 

Placér 2 stykker foldet Spilerdug med folderne mod hinanden, der hvor 

pt’s krop kommer til at ligge. 

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på operationsafsnittet anvender Spilerdug. 

Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder. 
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Pt bedøves. 

Pt’s arm nærmest op-lejet pla-

ceres ned langs siden og mod-

satte ben bøjes. 

Lagnet slås op om pt og er 

dermed også med til at stabili-

sere det bøjede ben. 

Når alle er klar rulles pt om i 

bugleje. 

Lagnet på sengen løsnes hele ve-

jen rundt, da det skal bruges til 

forflytningen. 

Kør sengen til - lidt højere end op

-lejet. 

Pt rykker sig ud på sengekanten 

nærmest op-lejet. 

Et foldet lagen placeres på tværs 

med ekstra længde ud til opera-

tørens side. 

Til bugleje 
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Sengen fjernes og armstøtte 

monteres. 

Nu kan pt’s stilling justeres både 

sidevers  

 

 

 

 

 

- og op og ned ved at trække i 

tværlagnet. 

Fjern de 2 stykker Spilerdug, ét 

ad gangen ved at trække i ne-

derste lag, diagonalt på kan-

terne. Skift til modsatte kant, 

hvis det føles tungt. 
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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  
”Bugleje. Til og fra op-leje”, Aleris Hamlet, Søborg (rev 01). 

Tværlagnet slås op over pt, så hjælper 

ved sengen kan gribe fat i det. 

Når alle er klar rulles pt om på ryggen 

over i sengen. 

Kør sengen væk fra op-lejet. 

Ret pt så han/hun kommer til at ligge 

midt i sengen. 

Fjern de 2 stykker Spilerdug, ét ad gan-

gen ved at glide spilerdugen halvt ind 

under pt’en og herefter trække i ne-

derste lag, diagonalt på kanterne. Skift 

til modsatte kant, hvis det føles tungt. 

Afmontér armlæn. 

Placér pt’s arme langs siden. 

Placér 2 stykker foldet Spilerdug på 

sengen i hele pt’s længde. Folden skal 

være længst væk fr pt. 

Kør sengen til - lidt lavere end op-

lejet. 

Vip op-lejet en smule mod sengen. 

Fra bugleje 

Spilerdugsstørrelse: Op-leje 2 stk. 100x100cm, Seng 2 stk. 100x150cm.-kan også bruges på lejet. 


