
Hvad er Doff N’ Donner?

Doff N’ Donner er en “Toroid”, eller i lægmandssprog 
en uendelig formet strækbar vandballon. Den bruges 
til, på- og aftagning af kompressionsstrømper  i 
alle former, stilarter og kompressioner.

Den er unik på den måde, at det er et hjælpemiddel der 
tilpasser sig strømpen, og dermed forøger levetiden på 
herpå.

Doff N’ Donner blev opfundet ud fra princippet om 
at "skubbe" i stedet for at "trække". Den blev derefter 
udviklet til, at være nem for brugene selv at bruge.

Da Doff N’ Donner “overbringer” eller placerer 
strømpen ruller den let over bandager, nycremede og 
våde ben og andet.

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16 
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T : 86 109 109
F : 86 109 209
E   : info.dk@onemed.com

    Doff n’ Donner

Anvisning:

Doff n' Donner kan bruges til at på- eller aftage næsten alle 
kompressionsstrømper uanset strørrelse og kompressionsstyrke. 
Den er i stand til at løse denne opgave vha. hydraulik.

VIGTIGT:

Brug ikke dette produkt  hvis du har meget følsom hud, eller hvis du 
har en dyb venøs trombose.

Instruktioner:

Denne brugsanvisning beskriver en generel metode til at bruge 

Doff n' Donner. Fordi Doff n' Donner kan bruges til næsten alle  
former for kompressionsstrømper, er der forskellige måder at 
bruge den på. På www.doffanddonner.eu kan du se flere vidoer for 
forskellige scenarier. 

Advarsler - Forholdsregler:













Produktet må ikke opvarmes
Brug ikke dette produkt hvis du har en dyb venøs 
trombose
Hold produktet væk fra små børn og dyr
Træk ikke produktet over hovedet
Undgå skarpe genstrande, som f.eks. smykker
Til individuelt brug, medmindre produktet desinficeres

Pleje /  rengøring / vedligeholdelse:

Doff n' Donner bør opbevares ved stuetemperatur og helst på 
keglen. Rengøring kan ske med vand og sæbe og produktet 
kan desinfereces (specialdesignede sterilisationsposer kan 
købes).

Doff n' Donner er fuld af sæbevand, som let kan fjernes fra tøj, 
tæpper etc. såfremt Doff n' Donner skulle lække.
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Brugsanvisning
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Brugsanvisning
Sådan på- og aftages Doff n' Donner (DnD)

Pårulning af strømper

Påtagning af strømper

Aftagning af strømper

Udfør i rækkefølge trin 8-7-6 indtil 5.

Kompressionsstrømpen - når den er på DnD - er klar 
til straks at blive rullet på igen.

Trin 1

 Placér keglen med dens sugekopper
på en jævn og ren overflade (pres
håndtaget ned, så keglen står fast)

 Placér strømpen på keglen; sørg for,
at den ikke "rynker"

 Strømper med åben tå, skal placeres
lige under rundingen

ronding

Trin 2

 Tag strømpe og DnD med begge hænder
imellem tommeltot og pegefinger

 Kør strømpe og DnD - med 2 hænder -
opad indtil DnD er helt dækket

N.B. strømpen skal ikke "foldes" omkring
DnD; lad hydraulikken gøre arbejdet

Trin 3

 Tag fat med begge hænder om DnD

 Rul DnD helt af keglen; skal ikke
trækkes af!

Trin 4

 Sørg for, at den lukkede tå er glat

 Hvis ikke dette er tilfældet, læg en
hånd ind i DnD og skub på tådelen til
den er helt glat

 Ved strømper med åben tå, sørg for,
at tåremmen er placeret ca. 2 cm.
fra siden af DnD

Trin 5

 Kryds dine ben
 Sørg for, at hælstykket er rettet

mod gulvet
 Placér det glatte tåstykke eller

siden med tåremmen ca. 2 cm.
fra tæerne

Trin 6

 Træk DnD imod dig selv indtil den
passerer anklen
 Du kan nu slippe DnD

 Check om tådelen og hælstykket
er korrekt placeret
 Hvis ikke, rul tilbage og prøv igen

Trin 7

 Rul - med begge hænder - DnD
helt af

 Dette er også muligt med
strømper der går op over
knæet

Trin 8

 Placér strømpen som ønsket
 Fjern DnD

N.B. 

Hvis DnD holdes sidelæns med 2 
hænder, kan den bruges til, at 
fjerne alle resterende "rynker"

Aftagning af strømper 

 Rul DnD op til strømpekanten
 Tag om strømpekanten med begge hænder

imellem tommeltot og pegefinger, ligesom trin 2,

og rul nedad indtil du når anklen
 Rul - med begge hænder - DnD over anklen og af

foden
 Når strømpen er rullet helt af, og efterladt på DnD

er den klar til straks af blive rullet på igen
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