
   

I denne vejledning viser vi, hvordan vi placerer et comfort/sit-on sejl ind fra si-

den mellem 2 stykker Spilerdug. 

På vores hjemmeside www.spilerdug.dk  finder du flere videoer og vejledninger 

om, hvordan du kan placere sejl i seng og kørestol. 

Brehms Spilerdug ApS 

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

Comfort/Sit-on sejl -placering ind fra siden 
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OBS: Hovedenden af sejlet 

skal vende mod hovedgavlen, 

når du står med front mod 

sengen. 

 

Fold sejlet på midten med in-

dersiden udad. 

Placér 2 stykker Spilerdug 

150x100 ovenpå hinanden, 

hvor øverste kant flugter ho-

vedgavlen. 

Fold stropperne op på den side 

længst væk fra dig (den side skal 

vende nedad mod madrassen). 
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Fæst sejlet mellem de 2 lag Spi-

lerdug. 

Placér om muligt personen, så 

du skaber plads: Hoveddrej til 

modsat side—armen henover 

kroppen. 

Glid med flad hånd og i etaper 

sejlet ind imellem de 2 lag Spi-

lerdug. Her først ved skulderen. 

Derefter ved hoften. 
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Glid sejlet ind til midten — i 

etaper—langs hele kroppen. 

Vær obs på at stroppene kom-

mer med, så de kan findes fra 

den modsatte side. 

Tjek at stroppen imellem be-

nene sidder, hvor den skal. 

Find fra den modsatte side 

stroppen og træk vandret i 

den, så sejlet folder sig ud. 

Først som her under lårene. 
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Derefter ved skulderen. 

Til sidst rettes sejlet ud i 

midten. 

Ret hovedstøtten til. 
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Korrigér igen sejlet fra modsat 

side, så du er sikker på det er 

glattet ud. 

Tjek symmetrien ved at holde 

skulderstropperne oppe. De 

skal være lige høje. 

Gør det samme med benstrop-

pene. 
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Fold det øverste lag Spilerdug 

nedad og glid hjørnet ind under 

hovedpuden. Hjørnet skal kun-

ne findes fra modsatte side. 

Glid Spilerdugen ind— stadig 

foldet nedad—langs hele krop-

pen. 

Fold det nederste lag Spilerdug 

nedad og træk det væk fra låre-

ne. 
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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. 

”Comfort/Sit-on sejl—placering ind fra siden” (rev 001) 

Fra modsatte side findes hjørnet 

i den ende hvor du lettest kan 

komme til det—her ved knæha-

sen. 

Træk vandret og diagonalt Spiler-

dugen ud. 

Træk også fra denne side neder-

ste lag Spilerdug væk fra lårene. 

Indstil sengen i siddeposition. 

Nu er personen klar til at blive 

liftet. 


