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HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Når kræfterne bliver mindre, og det bliver vanskeligt at forflytte sig i sengen, er der ofte brug for 
at få en hjælpende hånd. Det kan blive en stor udfordring at vende sig om på siden, at komme fra 
liggende til siddende stilling i sengen, at få benene op i sengen og lignende.

Men hvor skal den hjælpende hånd komme fra? Skal det være en pårørende, der rækker hånden 
frem og fysisk kompenserer for de manglende kræfter? Eller er det plejepersonalet, som hjælper ved 
at give det “skub”, der skal til, for at komme ud af sengen?

Det er et kendt faktum, at plejesektoren byder på en række arbejdsmiljømæssige udfordringer. 
Udfordringerne er især knyttet til manuelle forflytninger af sengeliggende mennesker. Pårørende og 
plejepersonale udsætter sig selv for risiko og unødige belastninger, når det er deres muskelkraft, der 
skal kompensere for den sengeliggendes manglende fysiske ressourcer.

Hos Vendlet mener vi, det drejer sig om at understøtte borgeren, og de ressourcer borgeren fortsat 
kan anvende. Derfor handler det om at tilbyde hjælp til selvhjælp. Vi skal skabe vilkår og rammer, 
hvor borgerens egne ressourcer er tilstrækkelige i forhold til de forflytninger, den sengeliggende  
borger ønsker at gennemføre.

“Det drejer sig om at understøtte borgeren, og de 
ressourcer borgeren fortsat kan anvende.”

Manuel forflytning  
- med fokus på faglighed



De fleste mennesker foretrækker at kunne klare sig selv. Ikke mindst i mere intime situationer som 
f.eks. når man ligger i sengen og er mere eller mindre afklædt. Det er derfor ikke kun et spørgsmål 
om arbejdsmiljø, men også et spørgsmål om etik og værdighed.

Det handler grundliggende om at have kontrol med eget liv; at føle sig selvstændig og uafhængig af 
hjælp fra andre. Mange mennesker oplever det som et stort indgreb i deres liv og selvforståelse, når 
de pludselig skal til at have hjælp fra plejesektoren. Det er også et stort indgreb i familielivet.

Derfor hjælper vi mennesker til at bevare deres værdighed, når vi giver dem mulighed for at klare sig 
selv længst muligt.

BEVAR VÆRDIGHED

Ifølge fysioterapeut Peter Maindal, der har udviklet MANULET serien, bør vi tilstræbe at undgå 
manuelle forflytninger. Forflytninger hvor plejepersonalet løfter, trækker eller skubber har en negativ 
påvirkning af bevægeapparatet og opleves ofte som ubehagelig for den aktive sengeliggende. Vi 
skal i stedet understøtte den sengeliggendes evne til at klare sig selv længst muligt.

Dette kræver produkter, der er enkle i anvendelse, fleksible i brugsområde og lette at forstå.

MANULET serien består af 5 forskellige produkter, der kan anvendes alene eller i kombination med 
hinanden; alle med det formål at understøtte den sengeliggendes ressourcer efter devisen hjælp til 
selvhjælp. Kombinationen af friktionsnedsættende produkter og verbal instruktion i gode teknikker 
skal kompensere for den sengeliggendes manglende ressourcer.

FILOSOFIEN BAG MANULET



VARENR.: 
HMI-NR.:
MAX. BELASTNING
STØRRELSE:
PRIS:

STOF:
FYLD:

VASKEANVISNINGER:

60

MANULET
Easy Tube

MANULET Easy Tube benyttes til at reducere friktio-
nen under den sengeliggende.

MANULET Easy Tube har en super glat inderside  
og en hudvenlig blød bomuldsjersey på ydersiden. 
De 2 lag er quiltet sammen for at opnå formstabilitet 
og optimal funktion.

MANULET Easy Tube tilbyder stor fleksibilitet i anven-
delsen. Den bruges til mange forskellige forflytninger 
som f.eks. forflytning højere op i sengen, ved ven-
ding i sengen og til at få benene op i sengen.

Det behagelige og formstabile design betyder, at det 
også er muligt at lade den sengeliggende sove på 
MANULET Easy Tube. Den vil ikke lave store folder 
eller rynker under borgeren og nedsætter heller ikke 
madrassens effekt.

MANULET Easy Tube kan også anvendes i kombi-
nation med andre produkter som f.eks. VENDLET, 
MANULET Multi Grip eller MANULET Turn Table. 

5000101
89511
300 kg
L 110 x B 70 cm
Kr. 677,00 ekskl. moms
Kr. 846,25 inkl. moms

Bomuld og nylon
Fiberfyld

Brug ikke skyllemiddel



VARENR.: 
HMI-NR.:
MAX. BELASTNING: 
STØRRELSE:
PRIS:

STOF:
FYLD:

VASKEANVISNINGER:

60

MANULET
Turn Table

MANULET Turn Table anvendes til at gøre det lettere 
at dreje rundt i den siddende stilling.

MANULET Turn Table består af 2 runde skiver med 
super glat inderside og en hudvenlig behagelig 
polstret bomuldsjersey på ydersiden. De 2 skiver er 
fæstet til en metalskive med velcro. Metalskiven er 
special-designet til at give særdeles lav modstand 
selv ved høje belastninger. Drejeskiven tåler ikke 
vask, hvorfor den enkelt og hurtigt kan fjernes.

MANULET Turn Table placeres under borgerens 
bækken i siddende stilling. Friktionen mellem borger 
og underlag elimineres, og borgeren kan problemfrit 
dreje sig. Dette kan have stor betydning f.eks. ved 
forflytning ind og ud af sengen eller i bilen.

MANULET Turn Table kan også anvendes i kombi-
nation med andre produkter som f.eks. VENDLET, 
MANULET Easy Tube eller MANULET Multi Grip.

MANULET Turn Table fås i 2 størrelser.

5000104 / 5000105
89514 / 89515
200 kg
Ø 45 / Ø 60 cm
Kr. 315,00 / 393,75  ekskl. moms
Kr. 395,00 / 493,75 inkl. moms

Bomuld og nylon
Neopren

Fjern metalskiven inden vask
Brug ikke skyllemiddel



VARENR.: 
HMI-NR.:
MAX. BELASTNING
STØRRELSE:
PRIS:

STOF:
HÅNDTAG:

VASKEANVISNINGER:

60

MANULET
Multi Grip

MANULET Multi Grip kan benyttes til at komme fra 
liggende til siddende stilling og omvendt.

MANULET Multi Grip monteres i sengens fodende og 
lægges på madrassen langs den sengeliggende.

De formfaste bløde skumhåndtag har en diameter på 
3 cm, hvilket giver et anatomisk godt greb. Den unik-
ke konstruktion af MANULET Multi Grip giver håndta-
gene stor stabilitet, når de anvendes. Dette giver høj 
komfort og er af særlig betydning for mennesker med 
svage hænder og håndled.

Multi Grip er meget fleksibel, idet den har 11 hånd-
tag og en samlet længde på 170 cm. Det er derfor 
muligt at finde et godt greb i mange forskellige 
stillinger, hvilket gør det let at “klatre op eller ned” ad 
Multi Grip.

MANULET Multi Grip kan også anvendes i kombi-
nation med andre produkter som f.eks. VENDLET, 
MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

5000107
89517
400 kg
L 170 cm
Kr. 789,00 ekskl. moms
Kr. 986,25 inkl. moms

Polyester 
Polypropylen rør belagt med
PE skum

Brug ikke skyllemiddel



VARENR.: 
HMI-NR.:
MAX. BELASTNING: 
STØRRELSE:
PRIS:

STOF:
HÅNDTAG:

VASKEANVISNINGER:

60

MANULET
Mono Grip

MANULET Mono Grip er til mennesker, som har 
vanskeligt ved at vende sig i sengen.

MANULET Mono Grip monteres på sengerammen 
og placeres på madrassen ved siden af den senge-
liggende.

Håndtaget er et formfast blødt skumhåndtag, der 
med en diameter på 3 cm giver et anatomisk godt 
greb - også for gigtplagede fingre og hænder. Dette 
giver høj komfort og mulighed for et godt stabilt 
greb.

MANULET Mono Grip kan justeres i længden og 
nemt tilpasses den sengeliggende og den konkrete 
situation. Dette betyder, at den sengeliggende altid 
kan have Mono Grip indenfor rækkevidde og der-
med mulighed for at hjælpe sig selv rundt på siden.

MANULET Mono Grip kan også anvendes i kombi-
nation med andre produkter som f.eks. VENDLET, 
MANULET Easy Tube eller MANULET Turn Table.

5000106
89516
400 kg
L 35 - 95 cm
Kr. 245,00 ekskl. moms
Kr. 306,25 inkl. moms

Polyurethane skum og  
viscoelastisk skum

Brug ikke skyllemiddel
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