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Step by Step förvaras i en praktisk påse som 
tar minimalt med plats. 

Så här ser Step by Step och 
Akutmadrassen ut när allt är 
monterat.  



Börja med att fästa den orange remmen utan påse i de översta handtagen på Akutma-
drassen. Försäkra dig om att karbinkrokarna, remmen och handtagen är hela. 

Sedan fäster du de två blåa patientremmarna i sidohandtagen på lämplig plats, den övre 
remmen bör vara så nära armvecken som möjligt. Den nedre remmen är lämpligast att 
fästa högt på låren men under höften.  



Den nedre orange remmen med påse 
fästs i de nedersta handtagen på Akutma-
drassen.

För in patientens fötter i påsen, dra sedan 
åt snörlåset ovanför anklarna så fötterna ej 
glider ur, dock ej så hårt att det uppstår risk 
för stas.



När Patienten är säkrad 
på Akutmadrassen, kan 
förflyttningen påbörjas.

Bägge Vårdarna håller 
ett stadigt grepp i 
de orange remmarna 
(justera grepp och läge 
för bästa ergonomi).
Vårdaren i fotändan 
backar ned samtidigt 
som han lyfter lätt i 
madrassen.

Vårdaren i huvudändan håller emot och drar sam-
tidigt som han gör ett lätt lyft så att patientens 
huvud inte slår emot trappstegen.



Under hela manövern är det viktigt 
att informera patienten vad man 
gör.

Vid trappavsatser utnyttjar man akutma-
drassens glidyta på undersidan och släpar 
akutmadrassen genom svängen.



Bild 
av den in-
spända delen under 
full (max) belastning, mer än 
250 kg, i tillgänglig utrustning.

Sammanfattning:
Vid belastning av ovanstående del av bärutrustningen 
uppträder ingen synbar skada i de två
kryssinfästningarna eller i den mellanliggande ringen.

Vid provningen: Dan Runerfeldt

Kristianstad 25/8-2008
Vid Protokollet Dan Runerfeldt

D R A G P R O V

Sammanställning av dragbelastning av rem avsedd som hjälpmedel vid bärning av bår.
Då hela bärsystemet ej är möjligt att montera i belastningsutrustningen är en del som 
bedöms som svagast inspänd och utsatt för belastningsprov. Denna del består av två sydda 
kryss med mellaninfästa stålring.

Detaljbild av belastad del 
utan synbar åverkan.

Bild av den inspända delen 
under noll belastning.

Not. Bearbetad från original rapport. Se “Bärremmar 25-8-2008.doc”
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