5. Put the ball on your hand. Use your
thumb and little finger to squeeze the
ball.

Wipe it and then sprinkle some baby powder on the
surface. Made of TPR.
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Användaranvisningar för enkelsydda engångsglidlakan på rulle

6. Put the ball on a flat surface. Use your
fingertips to press the ball.
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Dessa glidlakan är tillverkade i lättviktsmaterial, vilket gör dem lättarbetade
både för personal och brukare. På grund av den låga friktionen minskar
behovet av styrka för att förflytta brukarna. Det är en fördel om två personer
samarbetar.
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Användaranvisning för enkelsydda engångsglidlakan på rulle

1. Före överflyttningen

Börja med att kontrollera att rullstol, duschsäng m.m. är låst. Och som vid all förflyttning, måste personal och
brukare veta innan förflyttningen görs vart och hur överflyttningen är tänkt, för att undvika fallskador. Det är
också bra att räkna ner när man genomför flyttningen.

2. Att lägga glidlakanet under brukare

Sängen ska vara plan/platt och i rätt arbetshöjd och ta bort kudden.
Vik glidlakanet ungefär på mitten på längden, men så att den gröna sidan
är uppåt och en flik bildas mellan kanterna. Glidytan är på undersidan av,
lakanet, den är gul.
Lägg sedan glidlakanet på vänster sida om brukaren från huvudet till fötterna.
Lyft huvudet eller be brukaren att hjälpa till, skjut in glidlakanet under huvudet
ner till nacken. Lyft sedan ben och fötter och skjut in glidlakanet från vänster
till höger ända upp till rumpan. Personalen till vänster lägger sedan en hand på
brukarens axel och höft och rullar brukaren mot sig. Personalen på höger sida
kan då dra fram glidlakanet mot sig. Glidlakanet ligger nu över hela sängen
och brukaren på rygg.

3. Vända brukaren i sängen

För att vända brukaren mot personalen till vänster, och inte
för nära sängkanten/grinden drar personalen på vänster sida
glidlakanet emot sig tills brukaren är nära personalen på höger sida.
Sedan drar personalen på höger sida försiktigt glilakanet lite uppåt
och emot sig. Då kommer brukaren att ligga på sidan och
personalen på höger sida har ett större utrymme att arbeta på.

Användaranvisning för enkelsydda engångsglidlakan på rulle

4. Flytta brukaren uppåt/nedåt

Sängen måste vara plan/platt och ta gärna bort kudden. Personalen drar i
sidorna på mitten av glidlakanet, uppåt mot huvudänden tills brukaren
har kommit i önskat läge.
Och motsatt för att flytta brukaren nedåt.

5. Ta bort glidlakanet efter användning

Skjut in långsidorna på glidlakanet under brukaren från både höger och vänster. Lyft sedan huvudet och skjut
ner glidlakanet till nacken, lyft sedan ben och fötter och skjut upp glidlakanet till rumpan. Lägg sedan en hand
på axeln och en på höften och rulla brukaren mot personalen på ena sidan, personalen på andra sidan drar försiktigt ut draglakanet. OBS! dessa glidlakan är inte tillverkade för att ligga kvar under brukaren, efter förflyttning eller lyfta/bära brukaren i.

