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En person placerar sig vid huvudändan. Den här
personen styr hela förflyttningen och håller koll
på patientens huvud och tub. En person fattar
tag i lakanet i höjd med fotknölarna och lutar sig
lätt bakåt. Den andra personen lägger dit en slide
från knäskålara och neråt.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Placera två slider under kuddarna. En från var
sida. Börja med att lägg patientens armar längs
med patientens kropp. En person fattar tag i
lakanet på motsatt sida och sträcker lätt i lakanet.
Den andra personen petar in en slide under
kuddarna på sin sida. Gör samma sak på andra
sidan.
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Två personer placerar sig strax ovanför
pateintens axlar. Fatta tag i lakanet i höjd med
patientens axlar. Rulla ihop lakanet för att få ett
bra grepp. Stå i gångstående. På kommando från
den personen som håller patientens huvud dras
patienten, i minst två etapper så högt upp i
sängen att huvudet hamnar utanför sängen.
Draget görs med raka armar genom en
tyngdöverföring till bakre benet.

Personen som står vid patientens huvud vrider
nu försiktigt på patientens nacke så att
patientens ansikte vänds åt andra hållet.

Placera en person på var sida om sängen i höjd
med patientens fötter. Stå i gångstående med 45
graders vinkel in mot sängen. Fatta tag i lakanet
och dra patienten ner i sängen med raka armar
med hjälp av en tyngdöverföring till det bakre
benet. Personen som håller patientens huvud
styr förflyttningen.

Kontrollera att kuddarna ligger korrekt. Vid
behov justera genom att fatta tag i lakanet på
motsatt sida och dra lakanet lätt mot dig.
Personen på andra sidan korrigerar kudden på
sin sida. Gör samma sak på andra sidan. Vid
behov kalla in ytterligare en person för att kunna
justera kuddarna på samma sätt som vid
vändning till bukläge.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Placera patientens armar i ”swimming position”.
Ge ett stöd under patientens axelled när du
roterar upp armen.

Kontrollera att patienten ligger bekvämt och att
risken för tryckskador minimeras. Nacken ska
inte vara extenderad eller kraftigt roterad.

Ta bort sliderna.

Tippa hela sängen ca 15 grader.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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