
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler i soveværelset 
 

Sengehest 
Sengehesten er omkring 60 cm lang og 50 centimeter høj og monteres på sengen ved 

hjælp af en stor bøjle, der lægges mellem sengebund og madras. Ud over af afskærme så 
man ikke triller ud af sengen, er det også muligt at holde ved sengehesten, når man skal 

sætte sig op i sengen. På siden af sengehesten er der en lille lomme til opbevaring af 
eksempelvis briller og telefon. 

 

Glidelagen 
Et glidlagen gør det nemmere at vende sig og komme ud til sengekanten. Glidelagenet 
lægges oven på det almindelige lagen og har elastikker i hjørnerne om sættes rundt om 

madrassen. Lagenet har en glat overflade, som kroppen nemt glider på. En bred 

bomuldskant gør at man kan sidde sikkert på sengekanten, og at dynen ikke glider ud over 

kanten.  

 

Benløfter 
Med benløfteren kan benet løftes op i eksempelvis sengen, uden at personen skal bøje sig 

ned. Benløfteren er en 65 centimenter lang nylonstrop med store løkker i hver ende. En 

kraftig ståltråd er indlagt i stroppen, så den kan bøjes efter behov. Den ene løkke lægges 

om foden på det ben, der skal løftes, den anden løkke lægges rundt om hånden og foden 

løftes.  

 

Kolbe med tilbageløbsventil 
Urinkolben er til mænd og har en tilbageløbsventil, der hindrer urinen i at løbe ud af 

kolben, hvis den eksempelvis vælter. Kolben bruges ved at tisse igennem 
tilbageløbsventilen, som er kolbens tud. Kolben tømmes gennem den lille åbning med 

skruelåg i bunden eller ved at skrue tilbageløbsventilen af. Kolben har flad bund, for at 

sikre stabilitet. 

 

2-i-1 luplampe 
Luplampen er en standermodel, der både kan stå på et bord eller et gulv. Læsefeltet er ca 

13 centimeter i diameter. Luppen har lys, så den lyser på det, der er i læsefeltet.  

 

 



Urinsystem 
Urinsystemet Urox Night er til mænd og kan stå ved siden af sengen. Det består af en 
kande på en tung fod med en stiv slange, som trækkes ind over sengekanten. For enden 

er der en membran med hul i midten. Her stikker personen penis igennem og lader 

vandet. Urinen løber ned i kanden, som er let at tømme næste morgen. Systemet kan 
bruges både siddende og liggende.  

 

Pude med højttaler 
Hovedpuden med højtaler kan bruges som almindelig hovedpude. Den har en indbygget 

højttaler, og der medfølger en MP3-afspiller, som tilsluttes med en ledning. I afspilleren 

er der indlagt forskellige musiktemaer, man kan vælge imellem. 


