
   

Sejl på 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 placeres eller 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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Lad personen rotere overkroppen 

væk fra dig, så der skabes luft til ar-

bejdet. Hvis dette ikke er muligt, så 

lad en kollega hjælpe. 

Fæst Spilerdugen mellem køresto-

len og personens ryg. 

Læg sejlet klar med ydersiden oven-

på et stykke foldet Spilerdug. 

Benstropperne er foldet mod inder-

siden. 

Fold et stykke Spilerdug  

(f.eks. 150 x 100) 

fold 
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Tjek i første side igen, for at sikre at 

Spilerdugen er lige langt nede i 

begge sider. 

Placér hånden i folden, og glid Spiler-

dugen ned - KUN til bukselinningen. 

Husk rotationen hver gang du skifter 

side. 

Gør det samme i modsatte side. 
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Placér hånden i sejlets fold, og glid 

det helt ned til stolesædet. 

Fæst begge dele mellem  Spilerdu-

gen og kørestolens ryg. 

Tag fat om sejl og Spilerdug som på 

billedet. 
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Før benstroppen frem langs med lå-

ret. 

Gør det samme i modsatte side. 

Tjek første side igen for at sikre at 

sejlet er så langt nede som muligt. 

Hvis du vil sikre dig, at sejlet er helt 

nede: 

Sæt dig foran personen på en lav 

skammel.  

Tag fat i sejlstroppernes nederste 

kant. 

Lav rolige savebevægelser nedad, 

så sejlet glider helt ned til stolesæ-

det - også i midten. 



 6 

Fold et stykke Spilerdug (75x100) 

Fold det derefter den anden vej, så 

du får 4 lag. 

Fæst Spilerdugen under låret med de 

åbne sider fremad og udad. 

Spilerdugen skal nå helt hen til knæ-

hasen—gerne lidt længere. 

Denne fold skal vende ind mod 

låret. 

Benstrop 
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Glid Spilerdugen ind under låret. 

Før enden af benstroppen  ind ved 

knæhasen. 

Gå om på den anden side og fang  

benstroppen.  

Træk benstroppen roligt igennem 

”Spilerdugstunnelen” så vandret som 

muligt - gerne med små savebevægel-

ser. 

Sørg for at benstroppen  sidder kor-

rekt inden du fjerner Spilerdugen. 
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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. udga-

ve. 
”Sejl på med Spilerdugi kørestol” (rev 001) 

Fjern Spilerdugen under låret ved at 

trække i det lag, der er tættest på 

benstroppen. 

Fjern Spilerdugen mellem sejlet og 

personens ryg ved at trække i det lag, 

der er tættest på sejlet. 

Før hjørnet diagonalt over til mod-

sat side og træk Spilerdugen fri. 

 


