
Instruktionsguide til

Doff n’ Donner (DnD) kan anvendes til at trække 
kompressionsstrømper af og på. Den må 
ikke anvendes ved hyper-følsom hud 
eller i forbindelse med blodprop i benet. 
Man kan med fordel anvende vores  
friktionsplade med HMI-nr. 72546, hvis man 
oplever, at det er svært at få keglen/sugekop-
pen til at stå fast på underlaget. 

Fordele:
• Er meget skånsom ved hjælperens hænder og arme.
• Ingen eller kun få berøringer på borgerens ben med hænderne.

Materiale: Muffen er fyldt med sæbelignede væske og keglen er lavet i 
 plastmateriale. 
Rengøring: 
Doff n’ Donner skal opbevares ved stuetemperatur. Doff n’ Donner kan rengøres 
med almindelig (flydende) sæbe og vand. Doff n’ Donner kan desinficeres med iso-
propylalkohol. Særlige desinfektionsposer fås til dette formål. Hvis væsken kommer 
på stof eller ubehandlede trægulve kan det være vanskeligt at rengøre. Vi anbefaler 
at væsken afvaskes med sæbevand straks efter det er konstateret.
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Doff N’ Donner

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere 

HMI-nr. Varenr. Varetekst
77809 620000 Sæt med Muffe og kegle
84517 620001 Muffe
84516 620002 Kegle

620003 Steriliseringspose - 1 æske med 250 stk
620004 Løs sugekop til kegle

72546 3040 Ekstra tilbehør: Friktionsplade



Pårulning af strømpen

1. Anbring keglen på en egnet, glat og ren overflade og 
træk i sugekoppens håndtag til den står fast.

2. Træk strømpen over keglen.(Billedet)
Lukket tå: Sørg for, at toppen er hel glat.
Åben tå: Tåkanten skal befinde sig lige under rundingen.
Lang strømpe: Toppen af strømpen skal være glat, jo læn-
gere strømpen er, jo mere stof forneden.

3. Brug fordybningerne i sidderne og 
anbring fingrene under strømpestoffet, 
og træk op i strømpen.

4.  Kun korte strømper
Rul efterfølgende DnD af keglen med begge hænder.

5. Kun lange strømper
Hold strømpekanten fast over keglen med én hånd.
Rul efterfølgende DnD af keglen med den anden hånd.



Påtagning af strømpen

1. Når DnD rulles af keglen kan strømpen stadig korrigeres i toppen. 
Tåstykket befinder sig nu forneden.

2. Lukket tå
Stik hånden ind i toppen af DnD.
Glat derefter ned din hånd til tåstykket er helt glat.

3. Åben tå
Stik hånden ind i toppen af DnD.
Skub derefter med din hånd til kantbåndet befin-
der sig ca 2 cm (2 finger) fra kanten på DnD.

4. Kryds dine ben
Anbring det glatte tåstykke eller tåkanten med dine tæer.
Sørg for, at strømpens hæl og/eller som vender nedad.

5. Træk DnD op over din ankel med begge hænder.

6. Rul strømpen op med begge hænder. Ved en lang strømpe rulles 
den videre op over knæet.



Danish CARE Supply
Agerskellet 1
8920 Randers NV
Telefon: +45 2211 8616
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk

Aftagning af strømpe

1. Træk DnD over dit ben op til strømpens kant.

Hold strømpens kant og DnD mellem tommelfingrene 

og fingrene.

Rul strømpen ned til anklen.

Kryds dine ben og rul DnD over din ankel og af foden 

med begge hænder. 

 

facebook.com/danishcaresupply

Følg os på

Hvem er vi?
Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler 
til private borgere, virksomheder og kommuner. 
Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, 
køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.
Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres ar-
bejde med borgerne.
Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kon-
takt eller i vores fysiske butik.
Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.

Advarsler og forholdsregler:
Dette produkt må ikke opvarmes på nogen måde eller placeres tæt på varmekilder eller direkte i solen .  Anvend ikke 

dette produkt i forbindelse med blodprop i benet.. Hold dette produkt utilgængeligt for børn og kæledyr.  

Produktet må ikke trækkes over hovedet. Undgå brug af smykker og ure i forbindelse med brug af muffen.  

Må kun anvendes af én person, med mindre Doff n’ Donner desinficeres korrekt.


