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 Ned at ligge og op at sidde på scanningsleje. 

Brehms Spilerdug ApS 

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

Vejledningen viser eksempler på, hvordan man på Klinisk Fysiologisk Nuklear-

medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, anvender Spilerdug.  

Opmærksomheden henledes på at andre teams kan anvende andre forflyt-

ningsmetoder. 

Placér 2 foldet stykker spilerdug på 

scanningslejet.  

Et stykke til benene og et stykke til 

kroppen. 

Fra siddende til liggende på scanningsleje. 

Lad patienten sætte sig på spilerdu-

gen til kroppen, så tæt på kanten, 

som vist på billedet.  
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Lad patienten slippe løfteåg, når perso-

nen ligger på scanningslejet.   

 

Grib om lagnet med begge hænder. 

Hold armene strakte og skuldrene 

sænkede under hele forflytningen. 

Gå baglæns indtil benene er gledet ind 

i sengen. 

Patienten skal følge med i bevægelsen.  

Bed patienten om at tage fat i løfteåg. 

Placer lagen omkring patientens ank-

ler.  
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Fra liggende til siddende på scanningsleje. 

Elevér løfteåg og bed patienten om at 

følge med i bevægelsen til siddende.  

Spilerdugen ligger under patienten fra 

forflytningen fra siddende til liggende.  

Hvis ikke lagnet er placeret om ankler-

ne, så placer dette.  

Bed patienten tage fat i løfteåg. 

Korriger patientens placering på scan-

ningsleje vha. spilerdug. 

Lad patienten bøje benene og skubbe 

sig længere op på scanningslejet.  

Spilerdugen forbliver her under scan-

ningen. 
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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  
                                                                                           ”Ned at ligge og op at sidde på scanningsleje (rev 001). 

Slip lagenet med det samme patienten 

har begge fødder udover kanten.  

Lad patienten slippe løfteåg, når patien-

ten er kommet til siddende stilling.  

Grib om lagnet med begge hænder. 

Hold skuldrene nede og armene i ro og 

gå baglæns til benene er ude over leje-

kanten.  

Patienten sidder på lejekant og kan nu 

rejse sig fra scanningslejet. 


