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Lympha Press kompressionspumper

Lympha Press - Et enestående dynamisk intermitterende pneumatisk kompressionssystem

Lympha Press er pålidelig, effektiv og skånsom.    

Lympha Press er konstrueret til anvendelse sammen med arm- ben og kropsmanchetter med op til 40 overlappende luft-

kamre. Systemet består af en kompressionspumpe, der forbindes til en eller to manchetter. På pumpen indstilles tid, tryk, 

og eventuelt program. Der er indbygget dobbeltkontakt, så det er muligt samtidigt at få kompression af begge ben eller 

arme, og evt. krop. 

Ved regelmæssig brug af systemet afhjælpes symptomerne og giver brugeren større kontrol over sin lidelse. 

Dette gør dagligdagen lettere og øger livskvaliteten for den enkelte bruger. 

Lympha Press anvendes på hospitaler, af lymfødemterapeuter som supplement til manual lymfedrænage, og kan efter 

individuel vurdering af brugeren bevilges som varigt hjælpemiddel til anvendelse i eget hjem.  

Lympha Press giver en pulserende overtryksmassage, der kan mindske omfanget på ekstremiteten, blødgøre vævet og 

lindre generne ved nedenstående indikationer:

Indikationer:
• Primært lymfødem
• Sekundært lymfødem
• Lipødem
• Venøs insufficiens
• Åreknuder (varicer)
• Skinnebenssår (ulcus cruris)
• Reduktion af sårhelingstiden
• Veneoperationer (postoperativ venøs ligatur eller 

stripping)
• Ødem efter traumer og sportsskader
• Muskelpumpe dysfunktion 
• Immobilisationsødem
• Reduktion af smerter og hævelse efter skader og 

operation  

Kontraindikationer:
• Pludselig opstået smerte eller følelsesløshed

• Alvorlig åreforkalkning (arteriosclerose) eller andre kar-
sygdomme på grund af dårlig blodtilførsel (iskæmiske 
vaskulære tilstande)

• Hjertesvigt
• Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT) eller 

lungeemboli 
• Koldbrand (gangræn)
• Alvorlig betændelse (inflammation) i det behandlede 

område
• Hudtransplantation af nyere dato
• Ubehandlede eller betændte (inficerede) sår
• Enhver tilstand hvor forøget venøst eller lymfatisk tilba-

geløb er uhensigtsmæssigt
• Udvis forsigtighed ved patienter med nedsat følesans

Forsigtighed:
På grund af væskebevægelser i kroppen ved anvendelse af systemet, skal der udvises forsigtighed med patienter, der har 
en hjertesygdom. Det anbefales ikke at benytte højt tryk til patienter, som lider af perifer venetilstopning (okklusion).
Abdominalområdet bør ikke komprimmeres under graviditet. 
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Lympha Press Mini V2

Lympha Press Mini V2  
Let betjenelig multikammer kompressionspumpe med et kompressions- 

program, hvor trykket er det samme i alle luftkamre.   
Ved brug af begge udgange kan manchetter med op til 24 luftkamre 
anvendes.

Ødemer før og efter anvendelse af Lympha Press 
kombineret med manuel lymfedrænage.

Før  Efter

Figur 1  -  En Lympha cyklus

Centralt

Perifert
Sådan fyldes en benmanchet med luft

Lympha Program
Lympha programmet giver en intensiv og effektiv pulserende kompression, hvor hvert luftkammer fyldes med samme 

lufttryk. Luftkamrene fyldes i sekvenser og forbliver fyldt med luft, indtil alle luftkamre tømmes for luft samtidigt og 

en ny kompressionscyklus starter (se figur 1). Dette retningsbestemte intermitterende tryk presser lymfevæsken ud af 

de perifert hævede områder, i retning mod de centrale områder i kroppen hvor væsken kan optages. 

En kompressionscyklus tager ca. 30 sekunder.

Anvendes ofte til: Lymfødem, lipødem, venøse ødemer, åreknuder, skinnebenssår, sportsskader mm.

Varenr. HMI Nr. Vægt Størrelse cm Tryk mmHg

022101 103776 7 kg 17 x 31 x 38 20-80
 



Lympha Press Optimal V2

Pretherapy Program
Præterapi programmet er en indledende lymfedrænageprogram som begynder centralt. Formålet med dette program 

er at drænere lymfevæske fra de områder, som er tættest på kroppen først.  Dette giver plads til  den lymfevæske, 

som dræneres fra perifere til centrale områder.

Varighed:  max. 15 min.

Figur 2 viser princippet for præterapi i en benmanchet. 

Der fyldes først luft i manchetten centralt (dvs. i dette til-

fælde ved låret) og luftkamrene fyldes i retning mod krop-

pen (luftkammer 10+11+12). 

Programmet fortsætter herefter fra et lavere punkt på be-

net, og fyldes igen i retning mod kroppen (9+10+11+12). 

Dette mønster fortsætter, indtil manchetten fyldes i hele 

længden (1+2+3+….12).

Præterapi anbefales som indledende program til brugere 

med Lymfødem.
Figur 2  - Princippet for Præterapi 

Programmuligheder:

• Pretherapy + Lympha Gradient

• Lympha Gradient

• Pretherapy + Wave

• Wave

3

Eksempel på det graduerede tryk 
hvor forskellen i tryk er 1 mmHg 

Fyldning af luftkamre Fyldning af luftkamre

Fyldning af luftkamre Fyldning af luftkamre

Varenr. HMI Nr. Vægt Størrelse cm Tryk mmHg

022102 103775 7 kg 17 x 31 x 38 20-90
 

Lympha Press Optimal V2 
Effektiv multikammer kompressionspumpe med flere forskellige kom-

pressionsprogrammer. Lufttrykket er gradueret, hvilket betyder, at de  

perifere områder længst væk fra hjertet (fingre eller tæer) får det højeste 

tryk og at trykket er aftagende i hvert af de efterfølgende luftkamre 

(se billedet). Det graduerede tryk hjælper med at genoprette den naturli-

ge hydrostatiske balance i ekstremiteten, hvilket sikrer maksimal komfort 

og fremragende resultater.  Det graduerede tryk kan justeres til mere end 

1 mmHg/luftkammer ved hjælp af det medfølgende usb-stik eller følgen-

de link: https://spaces.hightail.com/receive/Xc7J9xuvON.
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Lympha Press Optimal V2

Lympha Gradient Program 
Lympha Gradient programmet giver en intensiv og effektiv pulserende kompression, hvor hvert luftkammer fyldes med 

et gradueret lufttryk. Luftkamrene fyldes i sekvenser og forbliver fyldt med luft, indtil alle luftkamre tømmes for luft 

samtidigt (se figur 3). Lympha Gradient programmet holder trykket i længst tid i de perifere områder og det er derfor særligt 

velegnet til brugere med gener fra perifert lymfødem, f.eks. fibrose ved ankel- og håndrygsødem. 

Anvendes ofte til: Lymfødem, lipødem, venøse ødemer, åreknuder, skinnebenssår, sportsskader mm.  

Figur 4  - En Wave cyklus 

Wave Program
Wave er et peristaltisk program startende perifert. Første luftkammer oppumpes, fulgt af andet luft kammer og dernæst  

tredje luftkammer (1+2+3). Mens det fjerde luftkammer oppumpes , tømmes det første luftkam mer (2+3+4). Dette 

princip fortsætter i en perifer til central retning (Se fig. 4). Det oppumpede luftkammer i midten forhindrer tilbageløb 

af lymfevæske, i takt med at ”bølgen” bevæger sig op ad legemsdelen. Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen op ad 

hele benet, lettes trykket inden en ny kompressionscyklus starter. Da dette program komprimerer et mindre område ad 

gangen, er det velegnet til personer med smerter. 

Anvendes ofte til: Venøse lidelser, milde non-kroniske ødemer, post operative ødemer, post traumatiske ødemer, geria-

triske ødemer, skinnebenssår, lymfødem i overkroppen mm.

Figur 3  -  En Lympha Gradient cyklus

Centralt

Sådan fyldes en benmanchet med luft

Perifert

Centralt

Sådan fyldes en benmanchet med luft

Perifert
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Lympha Press manchetter og tilbehør

Generelt om Lympha Press manchetterne
Manchetterne er multikammermanchetter med op til 40 overlappende luftkamre. Luftkamrene er fikserede, hvilket 

betyder, at de ikke forskydes, når manchetten fyldes med luft. Manchetterne er fremstillet i nylon, som er slidstærkt. 

De kan aftørres med desinficerende midler, gassteriliseres eller vaskes (henvendelse til Apodan vedr. information om 

vask). Det anbefales, at anvende hygiejne inderbuks eller jakke under manchetterne for at beskytte manchetten.

Manchetterne findes i et bredt sortiment til hele kroppen i forskellige størrelser, og med mulighed for ekspansion ved 

hjælp af kiler.

Alle manchetterne, bortset fra Lympha Pod, kan anvendes med både Lympha Press Mini og Optimal. 

Lympha Pod kan kun anvendes med Optimal.

Lympha Press tilbehør

Varenr. Navn

022041 Fodafbryder*

022042 Håndafbryder*

Varenr. Navn

022020 Hygiejne / Inderbuks, 10 stk./pk.

022197 Hygiejne / Inderjakke, 10 stk./pk.

Varenr. Navn

022009 Kabel med hospitalsstik

022005 Blindprop til slangebundt, 4 stk./pk.

022031 Blindprop til Multikammerpumper

022015 Vaskeprop 4 stk./pk.

Fodafbryder Håndafbryder

Blindprop til pumper Blindprop til slangebundt

Alle manchetterne har 
overlappende luftkamre

Manchetterne kan justeres i størrelse og lukkes 
med lynlås eller velcro

Inderbuks Inderjakke

* Kan kun anvendes med Lympha Press Optimal



Lympha Press manchetter til overkrop
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Varenr. HMI 
  Nr.

Størrelse Omkreds maks. (cm) Længdemål (cm)

A (overarm) B (albue) C (perifert) Skulder Strop L1 L2 1/2 L2

022135 110820  Medium 63 49 41 76 92-156 91 72 36
022136 110821 Large 74 56 49 88 92-165 106 91 40

Lympha Press Armmanchet inkl. skulder
Denne manchet anbefales til brugere som har gener 

fra ødem i  arm og/eller skulder. Manchetten udøver 

kompression på armen og samme sides skulder. Virkningen 

er, at ødemet (hævelsen) presses opad og væk fra arm 

og skulder. Brugeren vil have den modsatte arm fri til at 

betjene pumpen. Manchetterne tilpasses armens omkreds 

vha. to lynlåse. 

Måltegning af armmanchet inkl. skulder

Tilpasning af omkreds vha. de to lynlåse



Lympha Press manchetter til overkrop 
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Lympha Press Comfy Armmanchet (halvjakke)
Denne manchet anbefales til personer, som har gener i en 

arm og den samme side af brystkassen. Manchetten udøver 

kompression på armen og samme sides skulder, ryg og bryst.  

Ødem ledes forbi armhulen, hvor passagen ofte er meget 

begrænset, og derfor er denne manchet særligt velegnet til 

personer, som har fået strålebehandling eller fået fjernet 

lymfeknuder i armhulen. Brugeren vil have den modsatte arm fri 

til at betjene pumpen. Manchetten har 12 luftkamre og justeres 

i størrelse vha. bændler. 

Arm og torso

Sidestykke

*For at få en komplet manchet skal der bestilles både Comfy Armmanchet og et sidestykke.

022096 -       Ekstra slangebundt til Comfy Armmanchetter (grå propper) 
022097 -       Ekstra slangebundt til Comfy Armmanchetter (sorte propper)

Varenr. HMI Nr. Venstre side Torso omkreds, cm
Min. - Max.

022203 105831 Comfy Armmanchet, venstre arm og torso* -
022205 105840 Sidestykke til 022203 - Small 105-115
022209 105841 Sidestykke til 022203 - Medium 110-125
022208 105842 Sidestykke til 022203 - Large 120-140

Varenr. HMI Nr. Højre side Torso omkreds, cm
Min. - Max.

022202 105830 Comfy Armmanchet, højre arm og torso* -
022206 105837 Sidestykke til 022202 - Small 105-115
022204 105838 Sidestykke til 022202 - Medium 110-125
022207 105839 Sidestykke til 022202 - Large 120-140



Lympha Press manchetter til overkrop
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Justerbare bryst stropper

Varenr. HMI 
Nr.

Navn L1 L2 H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 C6
Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max.

022033 48064 Jakkemanchet, lang 96 72 55 29 105-123 105-123 48-64 68 48 40

022035 44979 Jakkemanchet, kort 80 57 55 29 105-123 105-123 48-64 68 48 40

022032 - 1 rektangulær kile til 
ryg

- - - - 115-133 115-133 48-64 - - -

022036 - 1 kile til ryg og 2 kiler 
til ærmer (kun til jak-
kemanchet 022033)

- - - - 115-133 115-133 58-74 77 58 50

022047 - 1 rektangulær, 
polstret kile til forside

- - - - 119-137 119-137 62-78 - - -

022048 - 1 trekantet kile til ryg - - - - 119-137 114-132 52-68 - - -

022040 - Ekstra slangebundt til jakkemanchet 022033 m. sorte propper
022043 - Ekstra slangebundt til jakkemanchet 022033 m. grå propper
022046 - Ekstra slangebundt til jakkemanchet 022035

Alle mål er i cm

Lympha Press Jakkemanchet
Jakkemanchetten anbefales til personer som har gener i arm(e) og 

hele overkroppen. Ødemet ledes forbi armhulen, hvor passagen 

hos mange brugere er begrænset. Manchetten udøver kompression 

på armene, skuldre, hele ryggen og brystet.  Jakkemanchetten har 

24 luftkamre og den justeres i størrelse vha. bændler og kiler. 

Fodafbryder anbefales som tilbehør, så brugeren selv kan slukke for 

Lympha Press Optimal.



Lympha Press manchetter til underkrop
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Lympha Press Benmanchet med velcro 
Benmanchet med 12 luftkamre, hvoraf 4 er i foden.  

Benmanchetter er velegnet til personer som har ødem i ét ben, 

eller til personer med ødem i begge ben som pga. begrænset 

mobilitet ikke kan anvende en buksemanchet. 

Størrelsen tilpasses ved hjælp af velcro. Dette muliggør individuel 

tilpasning uanset ankel eller lårmål. 

Som noget nyt er slangebundtet påmonteret. 

Varenr. HMI Nr. Beskrivelse Længde Bredde

022085 - Kile med velcro til 
benmanchet med velcro 30 30   

022086 - Kile med velcro til 
benmanchet med velcro 35 30

Mål B og D  
ved disse punkter

Omkredsen af manchetten forøges med 20 cm ved indsættelse af kile. 

Lympha Press kiler til benmanchetter med velcro

Varenr. HMI nr. Manchetnavn
Omkreds 

Lår cm
Min (A)   Max (C)

Omkreds
Ankel cm

Min (B)    Max (D)

Ca.  
manchetlængde 

cm (L)

Ca.  
fodlængde 

 cm (E)

Luftkamre 
totalt

022121 107961 FL 2-75 60          70   40          50 75 30 12

022122 107962 FL 2-85 66          76 40          50 85 30 12

022123 107963 FL 2-95 70          80 40           50 95 30 12

022124 107964 FL 2-105 74          84 40           50 105 30 12

022125 107965 FL 3-75 66          76 43           53 75 34 12

022126 107966 FL 3-85 70          80 43           53 85 34 12

022127 107967 FL 3-95 74          85 43           53 95 34 12

022131 109945 FL 3-105          80          90         43            53 105 34 12

022128 107968 FL 4-75 78          90 56           68 75 36 12

022129 107969 FL 4-85 88          96 56           68 85 36 12

022130 107970 FL 4-95  90         108 56           68 95 36 12
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Lympha Press manchetter til underkrop

Lympha Press Comfy Benmanchet
Benmanchet med 12 luftkamre, hvoraf 1-2 er i foden. 

Omkredsen kan forøges med kiler, men manchetten kan 

ikke tilpasses individuelt, som den med velcro.

*) Ved indsættelse af den rektangulære kile forøges manchetmålene, A til E  - i det blå område - med 10 cm. 

Comfy 
Benmanchet Manchetmål  i cm Mål med Asymmetrisk Kile i cm Rektangulær Kile *

Varenr. HMI Nr. Str. A B C D E F L Varenr. Kile Navn A B C D E Varenr. Kile Navn

022195 109729 2-75 66 56 46 43 48 26 75 022137 BT 76 66 56 48 52 022141 B

022189 65091 2-85 70 60 47 42 48 26 84 022138 CT 80 70 56 49 52 022142 C

022190 65092 2-95 78 68 51 43 48 26 95 022140 ET 90 82 60 49 52 022144 E

022191 65118 3-65 81 73 60 56 54 37 65 022137 BT 91 83 70 59 60 022141 B

022192 65093 3-75 85 76 61 56 54 37 75 022138 CT 95 86 71 59 60 022142 C

022193 65094 3-85 90 80 63 56 54 37 85 022139 DT 100 90 73 59 60 022143 D

022194 103362 4-75 107 99 86 67 60 41 75 022138 CT 121 113 99 77 64 022142 C
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1/3L

A

Comfy sleeve new 26-09-08.mvd

D

L

B
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Rektangulär
extensionskil
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10
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Lympha Press manchetter til underkrop

Lympha Press Buksemanchet
Buksemanchet med 24 overlappende luftkamre.  

Den findes i 2 størrelser, standard og XL, se tabellen herunder. 

Buksemanchetten anvendes til brugere med gener i ben og/eller i 

hofte- og maveregion.

Den tilpasses brugerens størrelse vha. tre lynlåse, placeret på 

ydersiden af hvert bukseben. 

Omfanget af buksemanchetten kan yderligere forøges med kiler i 

siderne. 

 

Tegning af buksemanchet med længdemål 
og referencepunkter.

Varenr. HMI Nr. Navn
Dimensioner i cm

A B C D E F
Min Max Min Max Min Max MIn Max Min Max Min Max

022068 79688 Buksemanchet 118 135 117 134 63 72 58 66 49 58 38 45

- - Buksemanchet 
med 1 sæt kiler - 144 - 154 - 82 - 75 - 65 - 50

- - Buksemanchet 
med 2 sæt kiler - 152 - 168 - 92 - 84 - 72 - 55

- - Buksemanchet 
med 3 sæt kiler - 162 - 185 - 102 - 93 - 79 - 60

022075 103777 Buksemanchet XL 152 170 146 164 76 85 74 82 68 76 52 60

- - Buksemanchet XL 
med 1 sæt kiler - 179 - 184 - 95 - 92 - 83 - 65

022007 - Kilesæt til buksemanchetter (højre og venstre)
022059 - Ekstra slangebundt til buksemanchetter; 022068 + 022075 m. grå propper
022060 - Ekstra slangebundt til buksemanchetter; 022068 m. sorte propper

Alle mål er i cm

Fodens vinkel kan justeres med   
stropperne på forsiden af manchetten.
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Lympha Press til bariatriske personer

LymphaPod Buksemanchet
Lympha Press er det eneste intermitterende  

kompressionssystem til personer som vejer  

150 - 300+ kg.

Referencepunkter LymphaPod mål
ca.*)

Omkreds
Max.
cm

Max omk med én kile
(Kun i den ene side **)

cm

Max med to kiler
(En i hver side)

cm

Tillæg  i cm pr 
kile

A Talje 206 222 238 16
B Hofte 212 227 242 15

C***) Lår 130 143 143 13
D Knæ 125 138 138 13
E Ankel/Hæl 104 114 114 10
F Manchet bund 87 95 95 8

*) Illustrerer hvor målene kan tages på brugeren.
**) Maksimal omkreds på benet i den side hvor en kile er nødvendig.  
***) C-målet tages på det sted på låret, hvor omkredsen er størst.

Varenr. HMI Nr. Navn

022181 78892 LymphaPod Buksemanchet med slangeudgang i højre side

022179 65113 LymphaPod Buksemanchet med slangeudgang i venstre side

022177 - Kile til højre side af LymphaPod manchetten

022176 - Kile til venstre side af LymphaPod manchetten

022175 - Ekstra slangebundt til LymphaPod manchetter

Tegning af LymphaPod manchetten i sin helhed med referen-
cepunkter.  Ved måltagning måles hvert ben for sig.

LymphaPod er ergonomisk designet til store personer 

med begrænset mobilitet.

LymphaPod dækker hele underkroppen og har 40 over-

lappende luftkamre. 

Der er to separate bukseben inden i manchetten. 

LymphaPod kan kun anvendesmed Lympha Press Optimal. 
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Skema 1: Venøs Insufficiens/Venøse Sår/Venøs Stase

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav kompression <40 mmHg Patienter med sår, nedsat følesans eller skrø-
beligt væv. 
Trykket kan forøges under monitorering, hvis 
der ikke er opstået bivirkning.

60 minutter en til to gange dagligt. 
Kortere, hyppigere sessioner kan være 
fordelagtige for patienter som kan  
håndtere det.
Størst effekt opnås ved anvendelse af 
kompressions-pumpen sidst på dagen.

Moderat kompression 40-60 mmHg De fleste patienter.

Høj kompression >60 mmHg Ekstreme fibrotiske forandringer. (Lipoderma-
tosclerose).

Skema 2: Underekstremitets Lymfødem

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav til moderat 
kompression 30-60 mmHg

Lav til normal Body Mass, Stadie 1 eller Stadie 
2 Lymfødem, patienter med sår,
nedsat følesans eller skrøbeligt væv.
Trykket kan forøges under monitorering, hvis 
der ikke er opstået bivirkning.

60 minutter en til to gange dagligt. 
Størst effekt opnås ved anvendelse af 
kompressions-pumpen sidst på dagen.

Moderat til høj 
kompression >60 mmHg

Stadie 3 Lymfødem, svær fibrose
og/eller høj Body Mass. 
Anvend <40 mmHg kompression på abdomen 
for komfort.

Skema 3: Overekstremitets Lymfødem /Post-Mastektomi Lymfødem

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav til moderat 
kompression 30-50 mmHg

Lav til normal Body Mass, Stadie 1 eller Stadie 
2 Lymfødem, patienter med sår,
nedsat følesans eller skrøbeligt væv.
Trykket kan forøges under monitorering, hvis 
der ikke er opstået bivirkning.

60 minutter en til to gange dagligt.
Størst effekt opnås ved anvendelse af 
kompressions-pumpen sidst på dagen.

Moderat til høj 
kompression 40-60 mmHg

Stadie 2 eller Stadie 3 svær fibrose
og/eller høj Body Mass. 
Anvend <40 mmHg kompression på torso for 
komfort.

Gældende for alle indikationer:

1. Udeluk kontraindikationer.

2. Afprøv indledningsvist kompressionspumpen på patienten med lavt tryk. Forøg trykket, hvis der ikke er tilstrækkelig 

effekt. Patienten skal ikke føle ubehag, imens kompressionspumpen anvendes. Undersøg årsagen hvis patienten 

føler ubehag, reducering af trykket kan lindre dette.

3. Efter kompressionssessionen, bør der inspiceres for ødemreduktion, blødgørelse og øget fleksibilitet af væv. Undersøg 

huden for uhensigtsmæssig effekt herunder vævslæsion, irritation eller andet.
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Måleskema - Lympha Press  
Multikammer kompresssionspumper

Mål til manchetter:

Borgerens navn: Leveringsadresse:

Borgerens telefon nr.: Borgerens E-mail:

Behandler / måltagers navn: Faktureringsadresse:

Behandler / måltagers telefon nr.: Behandler / måltagers E-mail:

EAN nr.: Rekv. nr.:

Overkrop Højre(cm) Venstre(cm)
Omkreds håndled
Største omkreds på underarm
Største omkreds på overarm
Største omkreds hen over bryst
Omkreds talje
Længde fra 3 fingerspids til armhule

Underkrop Højre(cm) Venstre(cm)
Omkreds talje
Største omkreds på hofte
Største omkreds på lår
Største omkreds på læg
Omkreds ankel
Længde fra gulv til skridt

Udfyldt blanket sendes til: 
E-mail: ks@apodan.dk
CVR: 14 12 38 49

Vælg tilbehør:
Slangebundt (til arm og enkelte benmanchetter)
Håndafbryder
Fodafbryder
Hygiejne inderbukser      (10 stk. / pk.)
Hygiejne inderjakker       (10 stk. / pk.)
Blindprop til Multikammerpumper
Blindpropper til slangebundter
Vaskepropper

Vælg manchet:
Armmanchet
Skuldermanchet
Comfy-armmanchet
Jakkemanchet
Benmanchet
Buksemanchet
Lympha Pod

Vælg kompressionspumpe:
Lympha Press Mini V2
Lympha Press Optimal V2

Lyngsø Alle 3A, Bygning 16
2970 Hørsholm

Dato:



Lyngsø Alle 3A | Bygning 16, 2. sal | DK-2970 Hørsholm  
Tlf.: 3297 1525 | info@apodan.dk  

CVR Nr: DK 14 12 38 49 | www.lymphapress.dk

Kontaktpersoner:  
 Sjælland: Pernille Krogh | Tlf.: 2125 3195| pk@apodan.dk

Fyn & Jylland: Gitte Yding | Tlf.: 2830 9657 | gya@apodan.dk

Version:0819 (For nyeste version se www.lymphapress.dk)

Hvorfor vælge Apodan som leverandør af kompressionspumper? 

• Apodan er en etableret og erfaren dansk leverandør til sundhedsvæsnet siden 1962.

• Apodan er ISO 13485 certificeret og har en CE-mærke Bilag II certificering.

• Apodan giver support fra uddannede sygeplejersker med mange års erfaring indenfor kompression.

• Apodan har egen teknisk afdeling og support alle hverdage mellem kl. 08.00 - 16.00, fredage mellem 

kl. 08.00 - 15.00.

• Apodan har varelager i Danmark og sikrer hurtig leverance.

• Apodan har været forhandler af Lympha Press i Danmark siden 1999.

Hvorfor vælge Lympha Press?

• Lympha Press har været anvendt på verdensplan i over 40 år, og effekten er medicinsk 

dokumenteret.

• Lympha Press sortimentet er bredt og udvikles og forbedres kontinuerligt. 

• Lympha Press er et holdbart udstyr i brugervenligt innovativt design til konkurrencedygtige 

priser med 2 års garanti.

• Lympha Press er CE-mærket medicinsk udstyr.

• Lympha Press er godkendt i henhold til FD, UL, CSA, TÜV, (IEC-3601-1), MedGV, GS og ISO 

9002. 


