Alseat
når personen efterfølgende forflyttes på spilerdug

I denne vejledning viser vi dig, hvordan du hjælper en person ned at ligge i sengen
ved hjælp af Alseat og Spilerdug, når personen efterfølgende har brug for Spilerdug
under sig.
Dette er en variation, og vi anbefaler at du læser vejledningen ”Alseat—ned at ligge” for uddybning.
Med Alseat bruger du ingen kræfter, du kan være oprejst under hele forflytningen,
og samtidig er den medinddragende, skånsom og værdig for personen, der har brug
for hjælp.
Brehms Spilerdug ApS
+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Placér 2 stykker Spilerdug 150x100 ovenpå hinanden.
Øverste kant flugter hovedgavlen.
Fold forreste kant nedad og 20 cm ind.

Placér et foldet stykke Spilerdug, 75x100,
med folden mod fodenden og en håndsbredde (10 cm) fra kanten.
Placér det der, hvor du vil have personen til
at sidde.

Placér Alseat midt på det lille stykke Spilerdug, så forkanten flugter med sengekanten.

Uanset hvordan personen forflyttes til Alseat, er det samme
fremgangsmåde, når
personen først sidder.
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Personen skal sidde helt tilbage på sædet.
Bed personen om at se på dig og læne
sig tilbage samtidig med at du vipper
personen.

Gå personen ind i sengen med et jævnt
tempo.

OBS: Når personen er ”landet”, så undgå at trykke vægtstangen ned mod madrassen, da dette bevirker at ryglænet
presses op mod personens ryg.

Træk Alseat ud ved at gribe i håndtaget i ryglænet og evt. i vægtstangen.
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Fold de store stykker Spilerdug ud.

Fjern det lille stykke Spilerdug ved
at trække diagonalt i det nederste
lag.

Nu er personen klar til at flytte sig/
blive forflyttet i sengen.

På vores hjemmeside finder du en video om metoden samt flere vejledninger og
videoer om, hvordan du anvender Alseat.
Når du køber en Alseat følger der 2 stk. grøn Spilerdug str. 75x100 med.

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.
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