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Fjern sejl med Spilerdug i kørestol 

Personer der har behov for at blive forflyttet med personløfter har ofte ikke ressour-

cer til læne sig frem eller løfte benene, når sejlet skal fjernes. 

I denne vejledning viser vi et eksempel på, hvordan du kan anvende Spilerdug til at 

lette arbejdet og samtidig sikre at du ikke trækker i personens tøj og hud. 

Brehms Spilerdug ApS 

+45 5764 8351  -  info@spilerdug.dk  -  www.spilerdug.dk  
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Start ved folden og fold derefter Spilerdugen i 

plissé-/harmonikafolder ind til midten af styk-

ket. 

 

Alternativt : Du kan i stedet lave en enkelt fold, 

som du placerer din hånd i, når du glider Spiler-

dugen ned bag ryggen på personen. 

Få personen til at rotere overkroppen væk fra 

dig.  

Fæst den foldede del mellem sejlet og perso-

nens ryg.  

 

Anvend et stykke Spilerdug der, når det er fol-

det, dækker personens ryg. 

 

Fold Spilerdugen en gang på tværs. 
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Placér hånden i plisséen/folden og glid Spilerdu-

gen ned langs med siden af personens ryg. 

Gør det samme på modsatte side. 

Gentag om nødvendigt flere gange i begge sider. 

Husk rotationen hver gang du skifter side. 

Fold benstroppen nedad. 

Grib fat i enden af benstroppen på modsatte 

side. 

Træk den væk under låret så vandret som muligt. 

Træk benstroppen helt væk så den hænger løst 

ud på siden af kørestolen. 

Gør dette i begge sider. 

Fjern sejlet ved at trække diagonalt. 

Skift side hvis du oplever modstand. 

 

Tip: Hvis du yderligere placerer Spilerdug mellem 

kørestolsryg og sejl nedsættes modstanden end-

nu mere. 
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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  

Sejl af med Spilerdug i kørestol . (Udgave 002). 

Du finder video om emnet på vores hjemmeside, ligesom du også kan finde vej-

ledning og video om, hvordan du placerer sejlet ved hjælp af Spilerdug. 

Fjern Spilerdugen ved at trække i den del der 

vender VÆK fra kroppen.  

Træk diagonalt og skift side hvis du oplever 

modstand. 

Du kan også anvende loftliften. 

Placér alle 4 stropper på liftåget. 

Aktivér loftliften. 

Sejlet glider nu af, uden brug af dine kræfter og 

uden træk i personens tøj eller hud. 


