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Knæalloplastik—forflytning på leje og til seng 

Aleris Hamlet, Søborg 
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Fold Spilerdug på den kort side 2 gange 

Placer Spilerdugen på op–leje så folden lig-

ger ”midt” på op-leje og enderne ligger op 

over pude, ca 10 cm. 

Lad Spilerdugen flugte op-lejet til operatør 

siden, så der er overskud i modsatte side 

til når i skal forflytte pt fra op-leje til seng. 

Placer tværlagen så det dækker fra og 

med bagdel op forbi skuldre på pt. 

Lad mest muligt af tværlagnet hænge ud 

over op-lejet væk fra operatøren, så I kan 

trække i det når I forflytter pt tilbage i 

seng. 

Lad pt sætte sig på tværlagnet/op-lejet udenfor 

Spilerdugen. 

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

Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflytningsmetoder. 
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Fold Spilerdugen ud under bag-

delen ved at pt vipper sig selv fra 

side til side 

Lad pt vende sig på siden for an-

læggelse af rygmarvsbedøvelse. 

Placer et foldet Spilerdug under 

nederst bens læg og hæl for at 

lette vending retur til ryg samt 

positionering på op-leje. 
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Vend pt retur til ryg og positioner pt på 

op-leje. 

Forflytning fra OP-leje til seng 

Placer igen foldet Spilerdug under lægge 

og hæle med overskud af spilerdug ud 

mod seng 

Fjern Spilerdugen under lægge og 

hæle for at stabilisere personen un-

der op. 

Fold evt. Spilerdugen tilbage op un-

der bagdelen hvis mere stabilisering 

behøves. 

Lad pt vågne så meget at denne kan være 

aktiv med i forflytningen. 
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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. 

”Knæalloplastik—forflytning på leje og til seng Aleris Hamlet , Søborg” (rev 01) 

Kør sengen til og læg Spilerduge-

ne og tværlagen over på sengen.  

Sænk sengen under niveau med 

op-leje og skråtstil op-leje lidt. 

Glid pt over i seng ved at skubbe 

på kroppen og trække i tværla-

gen.  

Hold jeres ryg så oprejst som 

muligt 

Glid pt’s ben ind i seng og positioner 

pt inden I fjerner Spilerdug. 

Fjern Spilerdugen ved at glide den 

halvt ind under pt og træk skiftevis i 

kanterne på det nederste lag af Spiler-

dugene i niveau med madras. 

Spilerdugsstørrelser 100 x min 175cm under krop 

   100x 150cm under lægge og hæle 


