Doff n’ Donner

Wat is een Doff n’ Donner?
De Doff N’ Donner is een oneindig gevormde,
rekbare waterballon dat als hulpmiddel wordt
gebruikt voor het aan- én uittrekken van alle typen
compressiekousen in alle drukklassen.
Het verschil met andere aantrekhulpen is dat de
Doff N’ Donner alle soorten kousen even goed kan
aan- als uittrekken. Uniek is dat het hulpmiddel zich
aanpast aan de kous en niet omgekeerd. Hierdoor
verlengt de levensduur van de kousen enorm.
De Doff N’ Donner is uitgevonden om te duwen in
plaats van aan de kous te trekken.
Hierdoor is minder kracht nodig, wat zorgt voor een
gemakkelijk en comfortabel gebruik zowel voor
gebruiker als voor zorgverleners.
Omdat de Doff N’ Donner zich aanpast aan de kous
en de vorm van het lidmaat, rolt de Doff n’ Donner
eenvoudig en direct over bandages, ingesmeerde of
natte ledematen en zelfs pleisters.

Er zijn video’s voor elk aantrekscenario te vinden
op onze website:

www.doffanddonner.eu

Indicaties:
De Doff n' Donner kan gebruikt worden voor het aan- en uittrekken
van bijna alle compressiekousen ongeacht het type, maat of
drukklasse. De Doff n' Donner maakt hierbij gebruik van hydrauliek.
Contra-indicaties:
Gebruik dit hulpmiddel niet bij een hypergevoelige huid of diepe
veneuze trombose.
Gebruiksinstructies:
Omdat de Doff n' Donner voor bijna alle typen gebruikt kan worden
zijn er veel manieren deze te gebruiken. Op onze website vindt u
een groot aantal video's voor diverse scenario's.
U kunt natuurlijk ook uw compressiekousen specialist vragen u te
helpen met een voor u passende gebruiksmethode.
Waarschuwingen en voorzorgen:









Verhit dit product op geen enkele manier
Gebruik dit product niet met een diepe veneuze trombose
Houd dit product buiten bereik van kinderen en
huisdieren
Trek dit product niet over het hoofd
Vermijd scherpe objecten zoals bijvoorbeeld sierraden
Raadpleeg uw specialist voor gebruik
Te gebruiken door één persoon tenzij de Doff n' Donner
op de juiste manier gedesinfecteerd wordt

Schoonmaken en onderhoud:

Europese Importeur & CE REP:

Compad NL
Hontenissestraat 6
5045 CC Tilburg

T : +31 13 5719847
F : +31 13 8227494
E : sales@doffanddonner.eu

De Doff n' Donner dient op kamertemperatuur bewaard te worden,
bij voorkeur op de Cone.
U kunt de Doff n' Donner schoonmaken met normale zeep en water,
maar gebruik bij voorkeur een antibacteriële zeep.
De Doff n' Donner kan met isopropyl alcohol gedesinfecteerd
worden, hiervoor zijn ook speciale desinfectiezakken verkrijgbaar.
De Doff n' Donner is gevuld met zeepachtig water. Dit kan makkelijk
verwijderd worden van (be)kleding of vloerbedekking indien de Doff
n' Donner zou lekken.

DOFF N’ DONNER
GEBRUIKSAANWIJZING

Standaard gebruiksmethode
Hieronder vindt u een standaard methode om de
Doff n’ Donner (DnD) te gebruiken.

STAP 3

STAP 7

 Verplaats de handen om de DnD
 Rol de DnD helemaal van de Cone
af; niet er af trekken

 Rol DnD met 2 handen helemaal
af
 Dit kan ook tot over de knie bij
langere kousen

STAP 4

STAP 8

 Zorg dat het teenstuk glad is
 Is dit niet het geval dan kan, door
met 1 hand in de DnD te gaan, het
teenstuk naar buiten worden
geduwd totdat het teenstuk glad is.
 Bij een open teen moet de teenband
zich ca 2 cm onder de rand van de
DnD bevinden

 Plaats met uw handen de boord
zoals gewenst
 Verwijder de DnD

Elke methode bestaat uit 3 stappen:
1. Rollen van de compressiekous
2. Aantrekken van de compressiekous
3. Uittrekken van de compressiekous
Mocht deze standaardmethode u niet helpen, vraagt u
dan uw kousen- of hulpmiddelenleverancier om uitleg.

N.B.
Wanneer de DnD met 2 handen
zijdelings wordt vastgehouden,
kunnen eventuele kreukels er uit
geborsteld worden.

ROLLEN van de kous
Kous AANTREKKEN
STAP 1
 Plaats de Cone met zuignap op een
geschikte en zuivere ondergrond
 Plaats kous over de Cone; zorg dat
de bovenkant mooi glad is
 Bij een open teen bevindt de
teenband zich net onder bovenste
ronding

STAP 5
 Kruis uw been over het andere
 Zorg dat het hielstuk van de kous
naar de grond gericht is
Het gladde teenstuk, of de zijde
met de teenband wordt tegen de
tenen geplaatst

STAP 2
 Neem kous en DnD met beide handen
tussen duim en wijsvinger
 Breng kous + DnD met 2 handen naar
boven totdat DnD helemaal bedekt is
N.B.
Kous hoeft niet om DnD "gevouwen" te
worden; laat de hydrauliek zijn werk doen

STAP 6
 Breng de DnD naar u toe totdat
de DnD voorbij de enkel is
 U kunt nu de DnD loslaten
 Controleer of het teen- en hielstuk
goed zitten
 Is dit niet het geval, rol terug en
probeer opnieuw

Kous UITTREKKEN
Voer achtereenvolgens stap 8 - 7 - 6 tot 5 uit.
De compressiekous is na het uittrekken meteen weer
gereed om aangetrokken te worden !!
UITTREKKEN
 Breng DnD over het been naar de boord van de kous
 Neem de boord en DnD met twee handen tussen
duim en wijsvinger; net als bij het rollen met een Cone
 Rol de kous af tot aan de enkel
 Verplaats uw handen en rol vervolgens over uw enkel
de kous van uw voet af
 Wanneer de kous goed is afgerold kan deze indien
gewenst ook weer makkelijk worden aangerold

