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Rengøring af  DOFF N’ DONNER

Efter brug anbefales det at DOFF N’ DONNER (DND) bliver rengjort og/eller desinficeret. 
Efter privat brug anbefales det, at DND rengøres i en almindelig plasticpose fyldt med 
sæbevand idet den svinges frem og tilbage. Efter brug til forskellige patienter på instituti-
oner, hospitaler o.lign, skal DND desinficeres eller steriliseres.
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1   Træk en plastpose i passende størrelse over 
keglen.

2  Sæt DND på keglen og rul den nedad.

3  Tag fat i posens åbne del og træk den opad.

4  Fyld posen med sterilisationsvæske (DND skal 
være let dækket).

5  Bevæg posen op og ned således at 
sterilisationsvæsken fordeles jævnt over DND.

6  Træk posen af keglen med DND.

7  Hæld væsken fra posen. 

8  Tag DND ud af posen og lad den tørre helt. 

9  Kasser posen (må kun bruges én gang).
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