
   

Placering i komfortkørestol 

 

Brehms Spilerdug ApS 

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

I denne vejledning finder du eksempler på hvordan du anvender Spilerdug i for-

bindelse med at placere en person i en komfortkørestol. Du kan ligeledes finde 

videoen om emnet på vores hjemmeside. 
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Lift personen ned til lige over sædet. 

Først her føres personen tilbage mod sto-

leryggen og placeres. 

Afhængigt af hvor megen styring der skal 

til for korrekt placering, kan du kan en-

ten: 

Holde om sejlkanten helt nede ved per-

sonens lår. 

 

Placering i komfortkørestol med loftlift 

Placér 2 stykker foldet Spilerdug i køresto-

len. Folderne skal vende ind mod midten 

og Spilerdugen skal placeres en hånds-

bredde (ca. 10 cm) fra forkanten og ca. 15 

cm op ad stoleryggen. 

Kip stolen, så hældningen på stoleryggen  

er den samme som personens ryg, når 

han/hun sidder i sejlet. 
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eller: 

holde på personens knæ 

eller: 

Tage fat inde omkring personens 

hofter. 

Med dette greb kan du lave den 

mest præcise placering. 

Fjernelse af benstropper 

Start med at vippe benstroppen 

nedad og glid det hjørne der er 

tættest på stoleryggen ind under 

låret. 

Før derefter stropperne ud under 

knæhasen. 
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OBS: Det er vigtigt hele tiden at have 

styr på hvor stropperne er, så du er 

sikker på at få fat i den rigtige. 

 

Træk diagonalt bagud i den strop der 

er tættest på stoleryggen. 

Træk benstroppen helt tilbage til stoleryggen. 

Fjern Spilerdugen ved at trække i nederste 

lag, diagonalt bagud. 
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Kip stole frem til  oprejst. 

Bed personen læne sig frem. 

For at skabe tryghed, kan du placere en 

pude eller lign. i skødet på personen. 

Træk stropperne helt tilbage til stoleryg-

gen. 

Fjernelse af sejlet manuelt 

Træk sejlet fri med begge hænder. 
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Fjernelse af sejlet med loftlift 

Alternativt: 

Placér personen tæt foran sengehe-

sten, sengegavlen eller lign. 

Bed personen holde fast med begge 

hænder. 

Når personen ikke kan læne sig frem. 

Tag et stykke foldet Spilerdug og lav 3-

4 harmonikafolder fra den ende med 

den oprindelige fold. 

Anvend et stykke der er bredere end 

kørestolen. Det gør det lettere at pla-

cere og fjerne. 

Træk stole tilbage mens personen bi-

beholder grebet. 

Herved skabes luft mellem ryg og 

stoleryg. 

Variationerne kan bruges både ved 

fjernelse og placering af sejlet. 
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Hæv liften, så sejlet fjernes uden at træk-

ke i tøj eller hud. 

Fjern Spilerdugen ved at gribe om folden i 

den ene side og træk Spilerdugen diago-

nalt mellem de to lag. 

Hægt benstropperne på løfteåget 

igen, så slipper du for at stropperne 

hænger fast andre steder. 

Fæst Spilerdugen mellem sejlet og perso-

nens ryg - med harmonikafolderne væk 

fra personen. 

Bed personen dreje sig væk fra dig, så der 

skabes luft til at placere Spilerdugen. 

Placér din hånd i den yderste harmonika-

fold og glid Spilerdugen ned. 

Gør det samme i den anden side. 
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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. 

”Placering i komfortstol” (rev 001) 

Du kan finde yderligere inspiration på vores hjemmeside, f.eks. i videoerne og vej-

ledningerne: ”Længere tilbage i stol” og ”Sejl på og af i kørestol”. 


