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VIGTIGT – INDEN DU STARTER
1.
2.

Læs venligst hele denne brugervejledning, inden du sammensætter og betjener systemet første gang.
Gem brugervejledningen til senere brug.
Gem alle emballagematerialer i tilfælde af, at du får behov for at transportere kompressionspumpen.
Emballagematerialerne er blevet udviklet til at beskytte systemet mod beskadigelse under
forsendelsen.
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Indikationer


Primær lymfødem
 Medfødt (Milroys sygdom)
 Proksimal obliteration (Central forsnævring af lymfekar)
 Distal obliteration (Perifer forsnævring af lymfekar)



Sekundær lymfødem
 Post mastektomi (Efter fjernelse af bryst)
 Fjernelse af lymfeknuder i lyske
 Kronisk ødem af venøs oprindelse (Utilstrækkelig venefunktion)
 Posttraumatisk ødem
 Lymfatisk filariasis (Elefantiasis)



Andre indikationer
 Lipødem
 Veneinsufficiens (Utilstrækkelig venefunktion)
 Varicer (Åreknuder)
 Ulcus Cruris (Skinnebenssår)
 Optimering af sårheling
 Postoperativ venøs ligatur eller stripping (Veneoperationer)

Bemærk:
Lympha Press Mini® V2 kan betjenes af patienter eller en autoriseret sundhedsperson.
Hvis en patient er ude af stand til at forstå instruktionerne eller betjene systemet eller
overvåge kompressionen, skal en autoriseret sundhedsperson udføre og overvåge
kompressionen.
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Kontraindikationer
Anvendelse af Lympha Press Mini® V2 anbefales ikke ved tilstedeværelse af en eller flere af følgende
tilstande:


Enhver forekomst af pludselig smerte eller følelsesløshed



Alvorlig arteriosklerose (åreforkalkning) eller andre iskæmiske vaskulære sygdomme.
(Karsygdomme på grund af dårlig blodtilførsel)



Ubalanceret hjerteinsufficiens. (Hjertesvigt)



Kendt eller mistænkt DVT (dyb venetrombose) eller tromboflebit (årebetændelse)



Gangræn (Koldbrand)



Dermatitis (Betændelse i huden)



Alvorlig inflammation (betændelse) i den ekstremitet, hvor der ønskes kompression



Hudtransplantationer af nyere dato



Ubehandlede eller inficerede sår

Pga. bevægelse af væsker i kroppen under brug af kompressionspumpen, skal der udvises forsigtighed
ved anvendelse på patienter med hjertesygdom. Et højt tryk anbefales ikke for patienter, som har perifer
okklusiv sygdom.
Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet.
Forsigtig:
Apparatet er til salg og brug af eller efter anvisning af en autoriseret sundhedsperson.
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Symboler anvendt i denne brugervejledning
Symbol

Beskrivelse
Bemærk: Beskriver, hvordan systemet fungerer, eller giver en bemærkning om,
hvordan systemet anvendes bedst.
Forsigtig: Henviser til sikker betjening af systemet og påpeger behovet for
forsigtighed, hvor muligheden for tab af data eller skade på udstyret foreligger.

!

Advarsel: Betegner en situation, hvor operatøren eller patienten kan være i fare for
kvæstelse eller død.
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Sikkerhedsadvarsler og forsigtighedsregler

!
!
!
!

Advarsel: Eksplosionsfare
Anvend ikke Lympha Press Mini® V2 ved tilstedeværelse af brandfarlige gasser,
herunder brandfarlige narkosemidler.
Advarsel: Fare for elektrisk stød
Undgå elektrisk stød ved ikke at åbne pumpen. Forsøg ikke selv at udføre
vedligeholdelse af pumpen. Alle vedligeholdelsesopgaver bør kun udføres af uddannet
og autoriseret servicepersonale. Service udført af uautoriseret personale ugyldiggør
enhver garanti.
Advarsel:
Nedsænk ikke pumpen i væske, og tillad ikke, at væske trænger ind i nogen dele af
Lympha Press Mini® V2.
Anvend ikke Lympha Press Mini® V2 pumpen eller nogen dele heraf eller tilbehør dertil,
hvis de er blevet våde eller har været udsat for væsker.
Advarsel:
Anvend ikke systemet Lympha Press Mini® V2, hvis du bemærker en ændring i
betjeningssystemets ydeevne, hvis systemet er beskadiget, eller hvis nogen af
komponenterne er slidte eller flossede.

!

Advarsel:
Forsøg ikke at rengøre pumpen, mens den er i funktion. Træk stikket ud inden
rengøring.

!

Advarsel:
Lympha Press Mini® V2 Systemet indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsfare for små børn. Hold dem uden for børns rækkevidde.

!

Advarsel:
Undgå enhver skade på udstyr ved udelukkende at anvende det tilbehør og de
aftagelige dele og materialer, som beskrives i denne brugermanual.

!

Advarsel:
Foretag ingen ændringer på nogen dele af Lympha Press Mini® V2 systemet.
Forsigtig:
Undgå skade på Lympha Press Mini® V2 systemet ved at holde det på afstand af støv,
fnug og snavs. Hold det væk fra varmekilder og fugt. Hold det uden for kæledyrs
rækkevidde.
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Forsigtig:
Anvend ikke Lympha Press Mini® V2 systemet under eller over det angivne
temperaturområde: 10 til 30 °C.
Forsigtig:
Anvend ikke Lympha Press Mini® V2 systemet under eller over det angivne
fugtighedsområde: 30 % til 85 %, uden kondensering
Forsigtig:
Opbevar eller transporter ikke Lympha Press Mini® V2 systemet uden for det angivne
temperaturområde (se afsnit 0 Opbevaring).
Forsigtig:
Anvend ikke Lympha Press Mini® V2 systemet under transport.
Forsigtig:
Anvend Lympha Press Mini® V2 systemet i højder op til 3000 m over havets overflade.
Forsigtig:
Anbring pumpen, når den er i brug, på en vandret og fast overflade. Anbring ikke
pumpen på en seng, et tæppe, en madras, en pude eller et polstret møbel. Tildæk ikke
pumpen.
Forsigtig:
Sørg for, at pumpens ledning er taget ud af stikkontakten inden rengøring. Lad pumpen
tørre helt, inden den igen sluttes til stikkontakten.
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Mærkater og symboler på pumpen, manchetter og/eller emballage
Mærkat

Beskrivelse

Placering

Læs instruktionerne inden brug

På pumpens
underside

Læs instruktionerne inden brug

På manchetmærkater

Beskyttelsesniveau "BF" for den på patienten anvendte del

På pumpens
underside

Dobbeltisolering

På pumpens
underside

Producentens navn og adresse

På pumpe- og
manchetmærkaterne

Fremstillingsdato

På pumpens
underside

Separat indsamling af kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr
Bemærk:
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger om
bortskaffelse af udstyret, dets dele og tilbehør.

På pumpens
underside

CE-mærke, som viser overensstemmelse med EU direktiv
2007/47/EF, som ændrede 93/42/EØF, vedrørende
medicinske apparater.

På pumpens
underside

Pumpens serienummer

På pumpens
underside

Skrøbelig, håndter med forsigtighed

På emballagen

Skal holdes tør

På pumpen og
emballagen

Denne side op

På emballagen
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Holdes væk fra sollys

På emballagen

Grænse for fugtighed ved transport og opbevaring

På emballagen

Grænse for atmosfærisk tryk ved transport og opbevaring

På emballagen

Grænse for temperatur ved transport og opbevaring

På emballagen

Sikringshus

På bagsiden af
pumpen, over
strømindgangen

Vekselstrøm

På pumpen

Må ikke vaskes

På manchettens
mærkat

Må ikke sendes til kemisk rensning

På manchettens
mærkat

Må ikke tørres i maskine

På manchettens
mærkat

Må ikke bleges

På manchettens
mærkat

Må ikke stryges

På manchettens
mærkat
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1. Introduktion - Lympha Press Mini® V2 Systemet
Lympha Press Mini® V2 leverer sekventiel pneumatisk kompressionsterapi til kompression af
lymfødem, veneinsufficiens, venøse stasesår, dysfunktion af "muskelpumpen", lipødem og ødemer
forårsaget af trauma og immobilitet.
Lympha Press Mini® V2 Systemet består af:


Kompressionspumpe (også benævnt "kompressoren" eller "pumpen"), som forsyner luft
med reguleret tryk til en kompressionsmanchet anbragt på det område, der skal
komprimeres.



Slanger, som overfører luften fra pumpen til hvert af kamrene i kompressionsmanchetten.



Kompressionsmanchetten, som fastgøres omkring det område, der skal komprimeres.
Hver manchet indeholder overlappende luftkamre. Disse luftkamre fyldes med luft fra
pumpen i rækkefølge, hvorved der gives en komprimerende massage. Når hele området er
blevet komprimeret, ophæver pumpen trykket, og der holdes en kort pause. Derefter
starter processen forfra, og den gentages, indtil den valgte tid for kompression er færdig.
Den skiftevis kompression og ophævelse af tryk stimulerer lymfekar i det komprimerede område, så
det kan optage og transportere lymfevæske. Den retningsbestemte kompression fremmer
transporten af væske mod kroppen til opsamling i det sunde lymfesystem og tilbagebefordring til
blodkredsløbet. Den retningsbestemte og komprimerende massage hjælper også med at reducere
venøs ødem og stimulerer venøs tilbagestrømning.

1.1. Sådan virker det
Lympha Press Mini® V2 Pumpen forsyner luft med et reguleret tryk til kompressionsmanchetten.
Kompressionsmanchetten fastgøres omkring det område, der skal komprimeres.
Kompressionen påføres i rækkefølge, skiftevis med luftudslip og pauser, på det komprimerede
område.
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1.2. Betjeningsmetode
Pumpen påfører retningsbestemt kompression, som starter distalt (yderst i den komprimerede
ekstremitet, over foden eller hånden), og fortsætter proksimalt (op mod kroppen), indtil hele
området komprimeres. (Se
Figur 2).
Denne gradvise, retningsbestemte kompression fremmer gennemstrømningen af lymfevæske ud
af det hævede område og mod kroppens lymfeopsamling. Det forhindrer refluks ("forkert
tilbageløb") af lymfevæske, som kunne opstå, hvis den distale kompression ikke opretholdes.
Når kompressionsbølgen når manchettens øvre kant, frigøres trykket i en kort pause, hvilket
tillader lymfatisk og venøs genopfyldning.

Figur 1 - Lympha Press Mini® V2 Pumpen

Distal (Længst væk
fra kroppen)

Trykkets retning

Figur 2 - Levering af tryk med Lympha Press Mini® V2

Proksimal (Tættest
på kroppen)
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2. Systemkomponenter
Systemet består af konsol, kompressionsmanchet(ter) og slanger, som forsyner luft fra pumpen til
manchetten.

2.1. Enhed og tilbehør
Tabel 1 - Enhed og tilbehør

Komponent

Kompressionspumpen:
Forsyner luft til kompressionsmanchetterne.
Der findes to luftudgange foran på enheden.

Blindprop:
Når der kun bruges en enkelt manchet eller en enkelt
slange, skal du lukke den anden luftudgang foran på
pumpen, så der ikke slipper luft ud. Brug dette 12-grenede
stik/blindprop til at lukke for den ubrugte udgang foran på
pumpen.

Strømledning

Illustration
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2.2. Kompressionsmanchetter
Din lokale forhandler vil vælge den passende størrelse og type af kompressionsmanchet til dig
ifølge din autoriserede sundhedspersons anvisninger. Nogle manchetter har trykgrænser. Disse
vises i tabellen nedenfor.
Forsigtig:
Overstig ikke trykgrænserne angivet for din manchet.
(Se
Oversigt 2 nedenfor).
Hvis din autoriserede sundhedsperson ordinerer tryk, der er højere end grænserne
for din manchet, bedes du rådføre dig med din lokale forhandler.

Oversigt 2 - Lympha Press® manchetter

Manchet

Anvendelsesområde

Trykgrænse

Armmanchet med
lynlås

Arm

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk.

Skuldermanchet

Skulder – Anvendes
sammen med
armmanchet

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk.

Ben

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk.

Ben

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk.

Benmanchet med
velcrolukning

Comfy benmanchet
med lynlås

Figur

Side 13
Manchet

Brugervejledning: Lympha Press Mini® V2 201-E2
Anvendelsesområde

Trykgrænse

Begge ben, lyske,
hofter, baller og mave

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Ben – kan bruges fra minimum
til maksimum tryk.
 Maveregion – Overstig ikke
40 mmHg.

Begge arme, krop,
bryst, ryg, skuldre,
mave

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Arme – Kan bruges fra minimum
til maksimum tryk
 Maveregion – Overstig ikke
40 mmHg

Comfy
Armmanchet

Arm, krop, bryst, ryg,
skuldre, mave

 Ifølge en autoriseret
sundhedspersons anvisninger.
 Arm – Kan bruges fra minimum
til maksimum tryk
 Maveregion – overstig ikke
40 mmHg

Kiler

Til brug med alle
manchetter for at øge
vidden. Forskellige
typer kan rekvireres.

Buksemanchet

Jakkemanchet

Figur

Side 14

Brugervejledning: Lympha Press Mini® V2 201-E2

3. Opsætning af systemet
Før systemet tages i brug for første gang, skal det sted, hvor anvendelsen skal finde sted, indrettes
således, at patienten altid kan nå kompressionspumpen under anvendelsen.

3.1. Opsætning af pumpen
1.
2.

Stil pumpen på en flad, stabil overflade, hvorfra den ikke kan glide eller falde ned. Forsiden
af pumpen skal væres mindst 15,5 cm fra overfladens kant.
Anbring pumpen, så patienten let kan nå reguleringsknapperne under anvendelsen.
Bemærk:
Luftforsyningsindtaget sidder i bunden af pumpen. Sørg for, at intet let materiale
(såsom en dug, stof, papir osv.) kan blive suget op og spærre for luftindtaget.

3.
4.
5.
6.

Sørg for, at strømforsyningen passer til pumpens spænding.
Kontroller, at indstillingen af Anvendelsestid står på"Off" (slået fra).
Indstil Trykkontrol knappen til det laveste niveau.
Indsæt strømledningens stikforbindelse i stikket bag på pumpen i højre side.
(Se
Figur 3) og tilslut derefter strømledningens vekselstrømsstik til en stikkontakt.

Sikringshus
Strømledningsstik

Figur 3 – Sikringshus og strømledningsstik

3.2. Klargøring til kompression
Bær altid tøj under kompressionsmanchetterne for at undgå irritation og af hygiejniske grunde.
Bær rene bomuldsstrømper og lette, løstsiddende bomuldsbukser (såsom joggingbukser) under
manchetterne til ben. Bær en langærmet bomulds-T-shirt under kompressionsmanchetterne til
arme. En strømpe kan også bruges. Det tøj, som bæres under kompressionsmanchetten, skal være
uden knapper, lynlåse og dekorationer, som kan gnide imod huden. Fjern smykker eller
armbåndsure inden anbringelse af manchetter, der dækker armen.
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Positioner
Bed din autoriserede sundhedsperson om særlige anbefalinger til positionen. Sørg altid for, at
pumpen og slangerne let kan nås fra positionen.
 Manchetter til ben bruges, når man sidder eller ligger ned. Når manchetter til ben bruges i
siddende stilling, skal fødderne helst hæves op ved at støtte dem på en fodskammel eller på
foddelen af en hvilestol.
 Lig med ansigtet opad på en seng eller sofa ved brug af buksemanchetter. Brug af disse
manchetter i siddende stilling forårsager folder i manchetten, som kan spærre for luftstrømmen
og afbryde kompressionscyklussen.
 Anvend arm- og jakkemanchetter (Jakkemanchet, Comfy Armmanchet) i siddende eller
liggende stilling på en seng eller sofa med armen hævet eller vandret.

3.3. Anbringelse af kompressionsmanchetten
Din lokale forhandler vil vælge en manchet til dig efter dine mål og din autoriserede
sundhedspersons anvisninger. Manchetten må ikke sidde for stramt.
Find din manchet nedenfor og følg anvisningerne.
Hvis den manchet, som du modtager, er forsynet med en separat slange, bedes du følge
instruktionerne fra din forhandler for at samle slangerne til manchetten.
Forsigtig:
Pump ikke luft i manchetten, hvis den ikke sidder på det tilsigtede kropsområde.
Pump ikke luft ind i manchetten, når den er tom eller har åbne lynlåse. Det kan
beskadige manchetten.

3.3.1. Manchet til arm
Indsæt din arm i manchettens hulrum, med skuldersiden opad, og træk den op over
armen.
Fastgør skulderfastgørelsen rundt om kroppen ved hjælp af klemmerne, hvis du også
anvende skuldermanchetten.

3.3.2.

Manchet til ben

Hellange manchetter til ben fastgøres med velcro-bånd, som kan justeres til en individuel
pasform.
Sæt foden i støvlen og træk manchetten lige på i den fulde længde.
Start ved foden og luk fastgørelserne tæt omkring benet.
Manchetten skal sidde tæt, dog ikke for stramt. Hvis manchetten er for lille, kan en kile
tilføjes for at øge vidden.
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3.3.3. Comfy benmanchet
Åbn lynlåsen hele vejen. Sæt foden i støvlen og træk manchetten lige op i den fulde
længde.
Luk manchettens lynlås. Hvis vidden er for lille, kan en kile tilføjes.

3.3.4.

Buksemanchet

Anbring pumpen, så du let kan nå den fra positionen.
Læg bukserne på sengen eller sofaen med logo-siden opad.
Bukserne har tre lynlås-lukninger på hver side. Brug den lynlås, der giver dig en
behagelig pasform. Bukserne må ikke sidde for stramt. Kiler kan fås til at forøge vidden.
Åbn lynlåsene halvvejs i begge sider af bukserne.
Kravl ind i bukserne og luk lynlåsene hele vejen op.
For at øge kontakten med maven kan du anbringe en pude/pølle under dine knæ.
Anvendelse af de valgfrie fodstropper.
Du kan bruge fodstropperne til at danne en tilpasset "støvle" til din fod.
(Se
Figur 6).
Forsigtig:
Udsæt ikke manchettens stropper for overdrevent træk. Brug ikke stropperne til andet
end de fra producentens side tilsigtede formål. Overdrevent træk og/eller misbrug vil
ugyldiggøre producentens garanti.
Der er tre vandrette lynlåse nederst i buksernes ben på bagsiden. (Se figur 5)
Når først du er i bukserne, skal du åbne den vandrette lynlås, som er nærmest din hæl.
Bøj materialet lige under din hæl, idet det foldes opad omkring din fod i en "støvle"facon.
Juster stropperne på langs med reguleringsspændet ved at trække i stropperne (anbragt
højt på buksernes lår) for at hæve støvlen til en vinkel, som er behagelig for dig.
(Se Figur 4) Frigør reguleringsspændet for at sænke støvlevinklen tilbage til parallel.
Efter nogle få inflationscyklusser kan du justere vinklen af støvlerne ved at frigøre
reguleringsspændet eller trække i stroppen.
Når kompressionen er færdig, efterlades stropperne på plads til din næste kompression.
Ændring af stropposition eller tilføjelse af udvidelseskiler
Stropperne kan fastgøres ved begge de sorte spænder ved fødderne. Det laveste sorte
spænde passer til de fleste. Skift spænde ved at åbne velcrobåndet og derefter fastgøre
forsvarligt ved det andet sorte spænde. (Se Figur 4)
Tilføj udvidelseskiler til bukserne ved at frigøre stroppen fra det sorte spænde. Indsæt
en stropforlænger i hvert sorte spænde og fastgør den forsvarligt til stroppen. Lyn
udvidelseskilen på.
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Reguleringsspænde

Sort spænde

Strop på langs

Figur 4 - Lympha Pants

Figur 5 - Vandrette lynlåse ved hælen

Figur 6 - Støvle

Forsigtig:
Tryk over 40 mmHg i maveregionen anbefales ikke.

Forsigtig:
Maveregionen komprimeres ikke under graviditet.
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3.3.5. Jakkemanchet
Jakkemanchetten er et unikt kompressionssystem til hele overkroppen.
Jakkemanchetten dækker begge arme, hvorved bevægelse forhindres.
Følg disse instruktioner.
Sørg for, at du sidder inden for rækkevidde af pumpen.
Åbn jakkens forreste lynlås og tag jakken på.
Åbn det ene ærmes lynlås lige over håndleddet for at gøre en hånd fri til betjening af
pumpen.
Hvis du ikke kan betjene pumpen, skal en anden være sammen med dig under
kompressionen for at hjælpe dig med at slå indstillingen til Anvendelsestid fra (position
"Off"), hvis det er nødvendigt.
Luk lynlåsen foran. Juster de forreste fastgørelser til en behagelig og tætsiddende pasform
over brystet og maven. Hvis jakken er for lille, isættes udvidelseskiler ved lynlåsen i ærmet
eller i ryggen.
Forsigtig:
Hvis du ikke selv kan betjene pumpen, skal en anden være sammen med dig
under kompressionen for at hjælpe dig med at slukke pumpen (position "Off"),
hvis det er nødvendigt.
Forsigtig:
Det anbefales ikke at bruge tryk på over 40 mmHg med Jakkemanchetten.
Forsigtig:
Maveregionen komprimeres ikke under graviditet.

3.3.6. Comfy Armmanchet
Læg manchetten på en flad overflade.
Åbn lynlåsen på forsiden. Åbn derefter lynlåsen ved håndleddet på ærmet.
Du kan løsne sidestropperne, indtil de næsten når deres fulde længde, så du kan få fat i
dem, når du har taget manchetten på.
Tag manchetten på, som var den en jakke. Sørg for, at armhulecellen er stoppet ind i
ærmet og ikke er foldet ind i kropsdelen.
Træk den indvendige polstrede sektion af sidestykket omkring din krop og fastgør løst
velcro-stropperne foroven og forneden.
Nu er det muligt at slippe manchetten og tage fat i sidestykket.
Find sidestykkets lynlås (fastgjort til stropperne) og luk manchetten omkring din krop
med lynlåsen. Luk lynlåsen ved håndleddet.
Stram stropperne i siden til en behagelig pasform. Den behøver ikke at fastgøres stramt;
du kan mærke kompressionen bedre, hvis pasformen ikke er for stram. Hvis du oplever
ubehag under kompressionen, kan du justere spænderne i siden for at løsne
manchetten.
Sidestykket kan justeres, så vidden mindskes eller øges. Bemærk ved justering, at
sidestykkerne hører til i VENSTRE og HØJRE side. Vælg den VENSTRE fastgørelse, når den
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VENSTRE arm komprimeres. Vælg det HØJRE sidestykke, når den HØJRE arm
komprimeres.
Forsigtig:
Tryk over 40 mmHg i maveregionen anbefales ikke.

Forsigtig:
Maveregionen komprimeres ikke under graviditet.

3.4. Fastgørelse af slangebundtet til pumpen
1.

2.

3.
4.
5.

Find den store grå stikforbindelse i den anden ende af slangebundet. Alle tolv slanger
samles i den grå stikforbindelse. Bemærk kliklåsen øverst på stikforbindelsen.
Bemærk også de to luftudgange foran på pumpen. Du kan indsætte stikforbindelsen i begge
udgange.
Indsæt stikforbindelsen med slangebundtet i den ene af de to luftudgange foran på
pumpen, og sørg for, at kliklåsen vender OP.
Slangestikforbindelsen "klikker", når den er på plads. Hvis du ikke hører et klik, flyt den da
forsigtigt, så indsætningen er sikker.
Tag slangebundtet af ved at trykke på kliklåsen og trække stikforbindelsen ud
(Se Figur 7- Frakobling af slangebundt
).
Hvis du kun komprimerer en enkelt ekstremitet, blokeres den ubrugte luftudgang foran på
pumpen med blindproppen (find det i tilbehørsposen med lynlås, som leveres med
pumpen).
Bemærk:
Når kun en luftudgang er i brug, indsættes blindproppen for at lukke den anden
ubenyttede luftindgang. Hvis du ikke blokerer denne udgang, vil pumpen ikke fungere!

3.5

Frakobling af slangebundtet fra pumpen

Frigør slangebundtet fra pumpen ved at skubbe kliklåsen ned for at udløse den, og træk derefter
forsigtigt slangebundtet ud fra pumpen. (Se Figur 7- Frakobling af slangebundt

Figur 7- Frakobling af slangebundt
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4. Betjening af pumpen
Figur 7 viser pumpens betjeningspanel.

Pumpens reguleringsknapper

Figur 7 – Pumpens reguleringsknapper

5. Start kompressionen
Du er nu klar til at anvende pumpen og begynde din kompression.
1. Sørg for, at alle slanger er forsvarligt sluttet til manchetten og at slangebundtet er forsvarligt
fastgjort til pumpen.
2. Kontroller, at indstillingen af Anvendelsestid står på positionen "Off" (slået fra) (se Figur 7).
3. Indsæt stikforbindelsen til strømledningen i stikket bag på pumpen i højre side (se Figur 3),
og sæt strømledningens vekselstrømsstik i en stikkontakt.
4. Anbring dig i en behagelig position, hvorfra du let kan nå pumpens reguleringsknapper. Tag
manchetten på ved at følge anvisningerne i afsnit 3.3.
5. Drej indstillingsknappen for af Anvendelsestid om på den ordinerede kompressionstid
(maksimum 120 minutter) – (Se Figur 7).
Timeren kan tilsidesættes ved at dreje indstillingen for Anvendelsestid i urets retning til
Ventepositionen ("Hold") (se Figur 7).
6. Vent på, at pumpen fylder manchetten helt med luft.
7. Juster indstillingen for Trykregulering til det anbefalede niveau (se Figur 7), og begynd
kompressionen ifølge din autoriserede sundhedspersons instruktioner.
Bemærk:
I starten af kompressionen skal der måske flere cyklusser til for at fylde manchetten
helt, da den skal fyldes fra helt tom tilstand.
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6. Afslutning af kompression
1.

2.

Når din kompressionstid er udløbet, slukker pumpen automatisk. Hvis du har brug for at holde
pause midt under en kompressionen, drejes indstillingsknappen for Anvendelsestid om i
positionen "Off” (slået fra). Sæt ved slutningen af kompressionen indstillingsknappen for
Anvendelsestid hen på positionen "Off" (slået fra).
Når kompressionen ophører, skal du vente i op til 30 sekunder på, at luften siver ud af manchetten,
inden du tager den af.

Forsigtig:
Afbryd kompressionen og rådfør dig med din autoriserede sundhedsperson, hvis der
opstår smerte eller følelsesløshed under kompressionen, eller hvis der er smerte, blå
mærker eller irritation efter anvendelse.
Bemærk:
Hvis omgående tømning af luften i manchetten er nødvendig, kobles slangebundtet fra
pumpen for straks at lukke luften ud af manchetten.
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7. Vedligeholdelse og opbevaring
7.1. Rengøring af pumpen
1.
2.
3.

Sørg for, at strømledningen er taget ud af stikket inden rengøring af pumpen.
Tør den ren med en lidt fugtig klud.
Lad ingen fugt eller væsker trænge ind i pumpen!

7.2. Rengøring af kompressionsmanchetten
Forsigtig:
 Bær beskyttelseshandsker under rengøring af manchetten.
 Vask dine hænder grundigt efter rengøring af manchetten.

1.

Tør de udvendige og indvendige overflader af kompressionsmanchetten af med en blød klud
opvredet i varmt vand (ikke over 40 °C) og et mildt rensemiddel. Nedsænk den ikke i væske!
Lad ikke væske trænge ind i manchettens luftindgange eller slanger! Tør med rent vand for at
fjerne eventuelle rester af rensemidlet, og pas igen på, at der ikke kommer vand ind i
luftindgange og slanger.
2. Aftør med en blød klud.
3. Når kompressionsmanchetten er tør, kan dens indvendige og udvendige overflader såvel
som slangerne tørres af med alkohol. Brug handsker, når der anvendes alkohol, og arbejd i
et godt ventileret område.
4. Lad manchetten lufttørre fuldstændigt inden brug.
Hvis du har nogen spørgsmål til rengøringen, bedes du kontakte din lokale forhandler.

Forsigtig:
 Vask ikke manchetten i hånden eller vaskemaskinen. Tør kun overfladen af!
 Lad ikke væske komme ind i luftindgange og slanger.
 Må ikke bleges.
 Må ikke sendes til kemisk rensning.
 Må ikke vrides, stryges, tørres i maskine eller blæses med varm luft.

7.3. Opbevaring
Følg nedenstående opbevaringsanvisninger:
 Hold pumpen og alle komponenter og manchetter væk fra direkte sollys.
 Opbevares på et tørt sted i skygge (se "Forsigtig" nedenfor).
 Vrid eller fold ikke slangebundtet.
 Opbevar strømledningen løst indpakket og fastgjort.
 Undgå at folde manchetterne under opbevaring.
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Forsigtig:
Systemet kan transporteres eller opbevares i korte perioder inden for:
 Et temperaturområde på -20 °C til 70 °C
 En relativ fugtighed på 10 % til 93 % uden kondensering
 Et atmosfærisk tryk på 190 hPa til 1060 hPa.
Lad systemet nå en passende rumtemperatur på 10 °C til 30 °C inden betjening.

7.4

Rejser

 Sørg for at skaffe den korrekte spændingstransformer til det sted, du besøger.
 Følg alle opbevaringsretningslinjer, når pumpen eller manchetten pakkes.
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8. Fejlfinding
Oversigt 3 – Fejlfinding

Symptom

Pumpen virker ikke.

Mulig årsag

Afhjælpende foranstaltninger

Ingen elektricitet.

Tjek strømstikket.

Strømledning.

Tjek ledningen visuelt for defekter.
Sørg for, at strømledningens stikforbindelse til
pumpen er fastgjort.

Intern afbrydelse.
Defekt tidstæller.
Defekt relæ.

Tilkald en tekniker.

Sikringer.
Defekt tilbehør.

Tjek kundens tilbehør for luftlækager.

Lækage fra interne
forbindelser eller slanger.
Filteret i kompressoren er
blokeret.

Pumpen virker, men opnår ikke
Lækage fra
det nødvendige tryk.
fordelingsslanger.

Tilkald en tekniker.

Forbindelsen til
regulatoren er løs eller
ødelagt.
Lækage fra bøsninger.
Fordelingsmotoren virker
ikke.
Kompressoren virker, men
trykcyklussen bevæger sig ikke
langs manchetten.

Problem med
mikroomskifter.

Tilkald en tekniker.

Fordelingsskiver sidder
fast i hinanden.
Overførsel af vibration til Sørg for, at pumpen står på de fire
bordet.
støddæmpere.
En mislyd

Noget rører ved
kompressoren.
Støjende regulator.
Støjende kompressor.

Tilkald en tekniker.
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8.1. Reparationer og teknisk support
Kontakt din lokale forhandler for reparationer og/eller teknisk assistance.

Sådan kontakter du os:
Autoriseret repræsentant i Europa
MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster
Tyskland
Tlf: +49 251 32266-60
Fax: +49 251 32266-22
Internet: http://www.medneteurope.com

8.2. Producent
Mego Afek AC Ltd.
Kibbutz Afek, 3004200
Israel
Tlf: +972-77-9084277
Fax: +972-4-8784148
E-mail: info@megoafek.com
Internet: www.megoafek.com

8.3. Producentens garanti
Mego Afek AC Ltd. garanterer, at Lympha Press Mini® V2 pumpen og kompressionsmanchetterne er uden defekter i materialer og udførelse.
Denne garanti dækker følgende:
 Pumpe: i en periode på to år fra købsdatoen.
 Kompressionsmanchetter: i en periode på to år fra købsdatoen.
Denne garanti omfatter eller dækker ikke tekniske fejl forårsaget af upassende anvendelse,
manglende overholdelse af brugs- og vedligeholdelsesanvisninger eller skade forårsaget af
uautoriserede og ukvalificerede reparationer.
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Bilag I - Specifikationer
Elektriske specifikationer
Pumpe

Model

Klasse

Lympha Press Mini® V2 201-E2

II

VAC/Hz
230 V/
50 Hz

Strøm [W]
(se
Bemærkning 2)

Sikring
[A]

48

2 x 2A

Trykområde
[mmHg]
(se Bemærkning 1)

Driftsform – Fortløbende
Beskyttelsesgrad mod indstrømning af vand – IP20
Bemærkning:
1. Faktisk tryk er ±10 % af den fulde skala.
2. Strømforbruget er nominelt. Faktisk værdi er ±15 %.

20-80

Dimensioner og vægt

19 x 37,5 x 31,5 cm 6,7 kg
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Bilag II – EMC - Producenterklæringer
Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) til benyttelse i hjemmeplejen.
Lympha Press Mini® V2 Systemet er blevet evalueret til den internationale standard fra International
Electrotechnical Commission (IEC) nummer 60601-1-2: "Generelle krav til grundlæggende sikkerhed
og væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet Standard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav
og prøvninger"
1. Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende elektromagnetisk
kompatibilitet og skal installeres og betjenes ifølge de oplysninger herom, som findes her i de
medfølgende dokumenter.
2. Bærbar og mobil radiofrekvens-kommunikation kan påvirke det elektromedicinske udstyr. Se
nedenfor de anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr og Lympha Press Mini® V2systemet.
Senderens nominelle maksimale
udgangseffekt (W)

Sikkerhedsafstand* i henhold til senderens
frekvens (m)

0,01

0,23

0,1

0,73

1

2,3

10

7,3

100

23

*Bemærkning: Afstanden er beregnet fra 800 MHz til 2,5 GHz
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Lympha Press Mini V2 Model 201-E2 – Elektromagnetiske emissioner – Producentens erklæring
Model 201-E2 er beregnet til brug i nedenstående elektromagnetiske omgivelser. Kunden til eller brugeren af Model 201-E2 bør sikre, at
den bruges i sådanne omgivelser.
Emissionstest

Overholdelse

Elektromagnetiske omgivelser – Retningslinjer

Radiofrekvens-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1

Model 201-E2 bruger kun radiofrekvens-energi til den interne funktion. Derfor er
dens radiofrekvens-emissioner meget lave, og de vil sandsynligvis ikke forårsage
interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

Radiofrekvens-emissioner
CISPR 11

Klasse B

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant for
Model 201-E2

Spændingsvariationer/afgivel
ser af flimmer
IEC 61000-3-3

Overholdt for Model
201-E2

Model 201-E2 er egnet til brug i alle etablissementer, herunder boliger og
bygninger, som er direkte forbundet med strømforsyning fra det offentlige
lavspændingsnet, som forsyner bygninger anvendt som boliger.

Lympha Press Mini V2 Model 201-E2 – Elektromagnetisk immunitet – Producentens erklæring
Model 201-E2 er beregnet til brug i nedenstående elektromagnetiske omgivelser. Kunden til eller brugeren af Model 201-E2 bør sikre, at
den bruges i et sådanne omgivelser.
Immunitetstest

IEC 60601
Testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetiske omgivelser – Retningslinjer

Elektrostatisk udladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Er overholdt

Gulvene bør være af træ, beton eller keramiske fliser.
Hvis gulvene er dækket af et syntetisk materiale, skal
den relative fugtighed være mindst 30 %.

Elektriske hurtige transienter /
bygetransienter
IEC 61000-4-4

±2 kV for
strømforsyningsli
njer

Er overholdt

Netspændingskvaliteten skal svare til et typisk erhvervseller sygehusmiljø.

Bølge
IEC 61000-4-5

±1 kV linje til
linje
±2 kV linje til
jord

Er overholdt

Netspændingskvaliteten skal svare til et typisk erhvervseller sygehusmiljø.

Spændingsfald, korte
afbrydelser og
spændingsvariationer på
strømforsyningens
indgangslinjer
IEC 61000-4-11

>95 % fald i UT i
10 ms
60 % fald i UT i
100 ms
30 % fald i UT i
500 ms
>95 % fald i UT i
5000 ms

Er overholdt

Netspændingskvaliteten skal svare til et typisk erhvervseller sygehusmiljø. Hvis brugeren af Model 201-E2 har
behov for fortsat benyttelse under strømafbrydelser,
anbefales det, at Model 201-E2 forsynes fra en
nødstrømsforsyning (UPS).

Magnetiske felter fra elinstallationer (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Er overholdt

Magnetiske felter fra netfrekvens bør være på niveauer,
som er karakteristiske for et typisk område i et typisk
erhvervs- eller sygehusmiljø.

BEMÆRKNING: UT er vekselstrøms-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.
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Lympha Press Mini V2 Model 201-E2 – Producentens erklæring – Elektromagnetisk immunitet
Model 201-E2 er beregnet til brug i nedenstående elektromagnetiske omgivelser. Kunden til eller brugeren af Model 201-E2 bør sikre, at
den bruges i et sådanne omgivelser.
Immunitetstest

IEC 60601
Testniveau

Elektromagnetiske omgivelser – Retningslinjer

Overholdelsesniveau

Bærbart og mobilt radiofrekvens-kommunikationsudstyr bør ikke bruges
tættere på nogen del af Model 201-E2, herunder kabler, end den
anbefalede sikkerhedsafstand beregnet i den ligning, der gælder for
senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand
Ledningsført
radiofrekvens
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 Vrms

d = 1,2 P

Udstrålet
radiofrekvens
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz
d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz
Hvor P er senderens maksimale normerede udgangseffekt i watt (W) ifølge
senderens producent og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste radiofrekvens-sendere, som bestemt gennem en
elektromagnetisk undersøgelse på stedet, skal a være mindre end
overholdelsesniveauet i hvert frekvensområde. b
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr mærket med følgende
symbol:

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer,
genstande og mennesker.
a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer for radiotelefoner (mobil/trådløs) og mobil radiokommunikation over land, amatørradio, AM og FM
radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke forudses teoretisk med nøjagtighed. Til vurdering af de elektromagnetiske forhold, der stammer fra faste
radiofrekvens-sendere, bør en elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Model 201-E2 bruges,
overstiger det ovenstående relevante radiofrekvens-overholdelsesniveau, skal Model 201-E2 overvåges for at bekræfte, at den er i normal drift. Hvis der
observeres unormal ydeevne, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, såsom drejning eller flytning af Model 201-E2.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt radiofrekvens-kommunikationsudstyr og Lympha Press Mini
V2 Model 201-E2
Model 201-E2 er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor de udstrålede radiofrekvens-forstyrrelser kontrolleres. Kunden til eller forbrugeren
af Model 201-E2 kan bidrage til at undgå elektromagnetisk interferens ved at holde en minimumsafstand mellem det bærbare og mobile radiofrekvenskommunikationsudstyr (sendere) og Model 201-E2, som det anbefales nedenfor ifølge kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Senderens nominelle maksimale
udgangseffekt
W

0,01
0,1
1
10
100

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens
m

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2
0,12
0,38
1,2
3,8
12

P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2
0,12
0,38
1,2
3,8
12

P

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er angivet ovenfor, må den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) skønnes ved hjælp af
den for senderfrekvensen relevante ligning, hvor P er senderens maksimale normerede udgangseffekt i watt (W) ifølge senderens producent.
BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder måske ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer,
genstande og mennesker.

