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Lympha Press kompressionspumpar

Ett Dynamiskt och Intermittent Pneumatiskt Kompressionssystem
Lympha Pressystemet består av en pump (en kompressor) som ansluts till en manschett med upp till 40 överlappande 

luftkamrar. På kompressorn ställer man in tryck, behandlingstid och eventuellt behandlingsprogram. Kompressorn har 

två inbyggda kontaktuttag så att man kan behandla båda benen eller båda armarna samtidigt. 

Manschetternas luftkamrar blåses upp en i taget från kroppens fotled/handled till kroppens centrala delar. När alla luft-

kamrar fyllts och efter några sekunder tömts, startar en ny kompressionscykel. Detta ger en pulserande tryckmas-

sagebehandling som dränerar ödemet på ett mycket effektivt sätt, både perifert och centralt, samtidigt som det mjukar 

upp vävnaden och lindrar eventuell smärta eller tyngdkänsla.

Kärt barn har många namn

Lympha Press är ett välkänt märke i världen. Ibland hör man att Lympha Press benämns ”kompressor”, ”pulsator”,  ”SCD-

pump” (Sequential Compression Device), eller ”PCD” (Pneumatic Compression Device).

Lympha Press är godkänd som medicinsk utrustning enligt FDA, UL, CSA, TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS, ISO 9002 och CE-märkt.

Lympha Press som hjälpmedel i hemmet: Flera landsting i Sverige beviljar numera Lympha Press som hjälpmedel i hem-
met. Ett beviljande föregås alltid av en individuell utvärdering av patientens specifika behov och situation.

Indikationer:

• Primärt lymfödem

• Sekundärt lymfödem

• Lipödem

• Venös insufficiens

• Åderbråck (varicer)

• Bensår 

• För att reducera sårläkningstiden

• Efter venoperationer, t.ex. venligering eller stripping 

• Svullnader efter trauman och sportskador

• Inaktivitetsödem

• Minskning av smärta och svullnad efter skada eller 

operation

Kontraindikationer:

• Plötsliga smärtor eller känselbortfall
• Allvarlig åderförkalkning (arterioskleros) eller an-

dra kärlsjukdomar med förträngningar (ischemiska 
vaskulära tillstånd)

• Hjärtsvikt
• Känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT), eller lun-

gemboli
• Gangrän (kallbrand)
• Allvarlig inflammation i behandlingsområdet
• Nya hudtransplantationer under läkning
• Obehandlade eller infekterade sår
• Tillstånd där ökat venöst eller lymfatisk återflöde är 

olämplig
• Var försiktig för patienter med nedsatt känslighet
• I särskilda fall kan nedsatt känsel i området som ska 

behandlas, utgöra en kontraindikation 
Försiktighet:
Med hänsyn till vätskornas rörelser i kroppen vid använd¬ning av kompressionspumpen ska försiktighet iakttas vid 
behandling av patienter med hjärtbesvär. Behandling med högt tryck rekommenderas inte för patienter med perifer 
arteriell ocklusiv sjukdom (PAOD). Magområdet bör inte behandlas med Lympha Press under graviditet. 
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Lympha Press Mini V2

Lympha Press Mini V2
är en effektiv kompressionspump som har en förutbestämd kompressions-

cykel, där trycket är likadant i varje luftkammare. 

Vid användning av båda slanguttagen, kan kompressionsmanschetter 

med upp till 24 luftkammare användas.

Varunr. Vikt Storlek cm Tryck mmHg

022101 7 kg 17 x 31 x 38 20-80

Före - efter. Kroniskt ödem före och efter behandling med 
Lympha Press i kombination med manuellt lymfdänage.

Figur 1 -  En Lympha/ Lympha Gradient cyklus

Före Efter

Centralt

Perifert
Luftpåfyllnad av en benmanschett

Lympha Program
Lymfaprogrammet används antingen som enda behandling eller efter Preterapi.

Figur 1 visar hur Lymfaprogrammets cykel börjar med att fyllas med luft i den perifera luftkammaren (den längst bort 

från hjärtat). Manschetten fylls sedan i riktning mot bålen och trycket upprätthålls i alla luftkamrarna till dess hela 

manschetten är fylld med luft. Efter en sådan cykel, töms manschetten på luft under en kort stund.

En kompressionscykel tar c:a 30 sekunder. 

Används vid behandling av primära och sekundära lymfödem, lipödem, venösa ödem, åderbråck, bensår, 

sportskador, mm.
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Lympha Press Optimal V2

Pretherapy Program
Preterapiprogrammet är ett förberedande lymfdränageprogram som börjar centralt. Dränaget i detta kompressions-

program börjar således med de områden som ligger närmast bålen. På så sätt blir det sedan lättare för lymfvätskan 

att dräneras från perifera delar till centrala delar. 

Varaktighet: max 15 minuter.

Figur 2 visar hur preterapiprogrammets cykel arbetar i en 

benmanschett. Manschetten startar med att fyllas med 

luft i den kammare som är belägen mest centralt (dvs i 

detta fall vid låret) och fortsätter därefter med luftpå-

fyllnad i ytterligare en kammare nedanför, dvs i en lägre 

punkt på benet, varefter trycket fortsätter mot centrala 

delar. Denna cykel fortsätter till dess manschetten fyllts i 

hela sin längd. 

Preterapi rekommenderas som inledande program till 

användare med lymfödem. Figur 2 - Pretherapy cykel

Lympha Press Optimal V2
Effektiv multikammar-kompressionspump med flera olika kompressi-

onsprogram. Lufttrycket är graderat, vilket innebär att de perifera områ-

dena längst bort från hjärtat (fingrar eller tår) får det högsta trycket och 

trycket minskar i varje efterföljande luftkammare (se bild). Det graduera-

de trycket bidrar till att återställa den naturliga hydrostatiska balansen 

i extremiteten, vilket garanterar maximal komfort och utmärkt resultat.

Det graduerade trycket kan justeras till mer än 1 mmHg / luftkammare 

med hjälp av den medföljande USB-stik (för närvarande endast kompatibel 

med Windows och inte med OS X) eller följande länk:

 https://spaces.hightail.com/receive/Xc7J9xuvON. 

Varunr. Vikt Storlek cm Tryck mmHg

022102 7 kg 17 x 31 x 38 20-90

Exempel på det graduerade trycket 

Luftpåfyllnad av luftkammare Luftpåfyllnad av luftkammare

Luftpåfyllnad av luftkammare Luftpåfyllnad av luftkammare

Program:

• Pretherapy + Lympha Gradient  (Preterapi och Graderat Lymfdränage)

• Lympha Gradiant  (Graderat Lymfdränage)

• Pretherapy + Wave (Preterapi och Vågrörelser)

• Wave (Vågrörelser)  
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Lympha Press Optimal V2

Figur 4  - En Wave cykel

Lympha Gradient Program 
I det Graderade Lymfdränageprogrammet fylls manschetterna på samma sätt som vid användning av Lymfdränagepro-

grammet, men trycket är graderat för varje luftkammare. Att trycket är graderat, betyder att den luftkammare som är 

längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med 1 

mmHg eller det tryck som brukaren vill. Det går vid behov att individanpassa varje kammares tryck. 

Lämpar sig särskilt väl till användare med distala ödem, t.ex. vid vristen eller på handryggen.  

 

Används vid behandling av primära och sekundära lymfödem, lipödem, venösa ödem, åderbråck,  bensår, sportskador, mm. 

Wave Program
Wave är ett vågrörelseprogram som är ett alternativ till Lympha/Lympha Gradient/Gradient 12. Vågrörelseprogrammet 

börjar perifert, vid foten eller handen. Så snart de tre första kamrarna fyllts en efter en (1+2+3), släpps luften ut och nästa 

påfyllnad sker en kammare högre upp (2+3+4). Detta program komprimerar således ett mindre område i taget och lämpar 

sig speciellt väl till patienter med smärta. När hela benet behandlats på detta sätt uppstår en liten paus, varefter en ny 

cykel börjar perifert igen. 

Används vid behandling primära och sekundära lymfödem, lipödem, venösa ödem, åderbråck, bensår, sportskador, mm. 

Figur 3  -  En Lympha Gradient cykel

Perifert

Luftpåfyllnad av en benmanschett

Centralt

Perifert

Luftpåfyllnad av en benmanschett

Centralt
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Generellt om Lympha Pressmanschetterna
Manschetterna är så kallade multikammarmanschetter med upp till 40 överlappande luftkamrar. Luftkamrarna 

är fixerade, vilket betyder att kamrarna inte påverkar varandra vid luftpåfyllnad och lufttömning. Manschetterna är 

gjorda av slitstarkt nylon. De kan torkas av med en fuktig trasa, med sjukhussprit (desinfektionsmedel) eller gassteri-

liseras (se Apodans information om tvätt). Det rekommenderas att använda hygienbyxa, hygienjacka eller dylik tunn 

klädsel utan sömmar under manschetten för att skydda huden.

Manschetterna finns i olika storlekar och i ett brett sortiment till hela kroppen. Det finns möjlighet till extensionskilar 

för att göra storleken större.  

Alla manschetter, förutom Lympha Pod, kan användas med både Lympha Press Mini och Optimal. Lympha Pod kan 

endast användas med Optimal.

Lympha Press manschetter och tillbehör

Alla manschetter har 
överlappande luftkamrar.

Manschetten kan justeras i storlek och stängas 
med blixtlås eller kardborreband

Varunr. Namn

022005 Blindpropp till slangbunt, 4 st./förp.

022031 Blindpropp till Multikammar pump

022015 Tvättpropp, 4 st./förp.

Lympha Press tillbehör

Varunr. Namn

022041 Strömbrytare till fot, fotpedal*

022042 Strömbrytare till hand, avstängningsknapp*

Varunr. Namn

022020 Hygien - / Innerbyxa, 10 st./förp.

022197 Hygien - / Innerjacka 10 st./förp.

Blindpropp till pumpar Blindpropp till slangbunt

Strömbrytare till fot,  
fotpedal

Strömbrytare til hand, 
avstängningsknapp

Hygien-/Innerbyxa Hygien-/Innerjacka

* Kan endast änvendas med Lympha Press Optimal
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Lympha Press manschetter till överkroppen

Varunr. Størrelse Omkrets max. (cm) Längdmått (cm)

A (Överarm) B (Armbåge) C (Perifert) Skulder Rem L1 L2 1/2 L2

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

Lympha Press Armmanschett med 
integrerad skulderdel
Denna manschett rekommenderas för användare som lider 

av ödem i en arm och/eller en axel. 

Manschetten utövar kompression på armen och axeln på 

samma sida. Effekten är att ödemet (svullnaden) pumpas 

uppåt och bort från armen och axeln. 

Användaren kommer att ha den andra armen fri till att 

manövrera pumpen med. Manschetten är anpassad till 

armens omkrets med två blixtlås.

Måttagning av armmanschett inklusive skulderdel

Anpassa omkretsen med hjälp av blixtlåsen
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Lympha Press manschetter till överkroppen

Arm och torso

Sidostycke

Varunr. Vänster sida Torso omkrets, cm
Min. - Max.

022203 Comfy Armmanschett, vänster arm och torso -
022205 Sidostycke till 022203 - Small 105-115
022209 Sidostycke till 022203 - Medium 110-125
022208 Sidostycke till 022203 - Large 120-140

Varunr. Höger sida Torso omkrets, cm
Min. - Max.

022202 Comfy Armmanschett, höger arm och torso -
022206 Sidostycke till 022202 - Small 105-115
022204 Sidostycke till 022202 - Medium 110-125
022207 Sidostycke till 022202 - Large 120-140

022096 Slangebunt till Comfy Armmanschetter (gråa fästknappar)

022097 Slangebunt till Comfy Armmanschetter (svarta fästknappar)

Lympha Press Comfy Armmanschett (halvjacka)
Denna manschett, ComfyArm, rekommenderas till personer som har en 

svullnad (ett ödem) i en arm och som på samma sida har lymfkärlsproblem 

på bålen, t.ex. runt armhålan, bröstkorgen och ryggen. Manschetten utövar 

kompression på halva bålen, d.v.s. en arm och samma sidas axel, rygg och 

bröst. Kompressionsutrustningen för fri vätska mellan cellerna förbi arm-

hålan, varför manschetten passar utmärkt till personer som tagit bort lymf-

körtlar i armhålan. Användaren kommer att ha den motsatt armen fri, vilket 

underlättar användandet i hemmet.

Manschetten har 12 luftkamrar. För korrekt passform justeras storleken med band. 

Vid beställning av ComfyArm, beställs sidostycket separat.



8

Lympha Press Jackmanschett
Jackan är anpassad till personer med ödem i armar, skuld-

ror och bröstkorg. Ödemet leds förbi armhålan, där passagen 

hos många användare är mycket begränsad. Jackan har 24 

luftkamrar. 

Storleken regleras med hjälp av band och extensionskilar.  

Slangbuntarna följer med manschetten. 

Fotavbrytare rekommenderas som tillbehör så att brukaren 

själv kan stänga av Lympha Press Optimal.

Lympha Press manschetter till överkroppen

Storlekstabell Justerbara spännband över  
bröstkorgen

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

022033 Jackmanschett, lång 96 72 60 29 105-123 105-123 48-64 68 48 40

022035 Jackmanschett, kort 80 57 60 29 105-123 105-123 48-64 68 48 40

022032 1 rektangulär kil till 
rygg

- - - - 115-133 105-133 48-64 - - -

022036 1 kil till rygg och 2 kilar 
till ärmar (bara till jack-

manschett 022033)

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

022047 1 rektangulär, vadderad 
kil till framsidan

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

022048 1 triangulär kil till rygg - - - - 119-137 114-132 52-68 - - -

022040 Slangbunt till jackmanschett 022033 (svarta fästknappar)
022043 Slangbunt till jackmanschett 022033 (gråa fästknappar)
022046 Slangbunt till jackmanschett 022035

Alla mått är i cm



Mäta B och D  
vid dessa punkter
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Lympha Press manschetter till underkroppen

Varunr. Varunamn Längd Bredd

022085 Extensionskil med  
kardborreförslutning

30 30   

022086 Extensionskil med 
kardborreförslutning  

35 30

Omkretsen av manschetten ökas med 20 cm genom att föra in kilen.

Lympha Press Benmanschett med  
kardborreförslutning
Benmanschetten har 12 luftkamrar av vilka 4 finns i fotdelen.

Benmanschetten är lämplig för personer som har ödem i ett ben, eller 

till personer som har ödem i båda benen på grund av inskränkt rörlighet 

(s.k.immobilitetsödem) och därför har svårt att komma i byxmanschetten.  

 

Benmanschetten regleras med hjälp av kardborrband. Detta möjliggör en 

individuell storleksanpassning oavsett ankel- eller lårmått. 

Varunr. Manschettnamn
Omkrets 
Lår cm

Min (A)   Max (C)

Omkrets
Ankel cm

Min (B)    Max (D)

C:a  
manschettlängd 

cm (L)

C:a  
fotens längd  

cm (E)
Luftkamrar totalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

022130 FL 4-95  90         108 56           68 95 36 12

Lympha Press kilar till benmanschetter med  
kardborreförslutning



10

Lympha Press manschetter till underkroppen
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1/3L

A

Comfy sleeve new 26-09-08.mvd

D

L

B

C

E

1/2F

2/3L

F

Groin

Mid Thigh

Calf

Ankle

Instep

foot Length

10 cm

Lympha Press Comfy Benmanschett
Benmanschetten inkluderar fot och har upp till 12 luftkamrar.  

Omkretsen kan ökas med hjälp av extensionskilar.

 

Manschetten med blixtlåsförslutning kan inte individanpassas 

som den med kardborreförslutning. 

*) Vid användning av den rektangulära extensionskilen, ökar manschettmåttet A – E (i det blå område) med 10 cm.

Asymmetrisk 
extensionskil 

4 cm

Rektangulär
extensionskil

10 cm

Comfy 
Benmanschett Manschettmått Mått med Asymmetrisk extensionskil Rektangulär 

extensionskil *)

Varunr. Storlek A B C D E F L Varunr. Kilnamn A B C D E Varunr. Kilnamn

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

022189 2-85 70 60 47 42 44 25 84 022138 CT 80 70 56 49 52 022142 C

022190 2-95 80 68 51 43 44 30 95 022140 ET 90 82 60 49 52 022144 E

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

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

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

022194 4-75 107 99 86 67 60 41 75 022138 FT 121 113 99 77 64 022142 C



11

Lympha Press manschetter till underkroppen

Lympha Press Byxmanschett i två storlekar 
Byxmanschetten används av personer med benödem och/eller 

ödem i höfter och magregion. Finns i två storlekar, standard och XL, 

enligt storlekstabellerna nedan. 

Byxmanschetterna kan justeras i storlek med hjälp av tre separata 

dragkedjor som är placerade på byxbenens utsidor. 

Med hjälp av extensionskilar kan man öka storleken ytterligare. 

Byxmanschetten har 24 luftkamrar.

Byxmanschett med längdmått och 
referenspunkter 

Alla mått är i cm

Varunr. Namn
Dimensioner

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

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

- Byxmanschett med 
1 par kilar - 144 - 154 - 82 - 75 - 65 - 50

- Byxmanschett med 
2 par kilar - 152 - 168 - 92 - 84 - 72 - 55

- Byxmanschett med 
3 par kilar - 162 - 185 - 102 - 93 - 79 - 60

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

- Byxmanschett XL 
med 1 par kilar - 179 - 184 - 95 - 92 - 83 - 65

022007 Extensionskilar till byxmanschetter (höger och vänster)
022059 Slangbunt till byxmanschetter, 022068 + 022075 (gråa fästknappar)
022060 Slangbunt till byxmanschetter, 022068  (svarta fästknappar)

Fotens vinkel regleras med  
remmen som sitter på byxan
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LymphaPod Byxmanschett
Lympha Press är det enda intermittenta kompressi-

onssystemet till personer som väger mellan 150 – 

300+ kg. 

Referenspunkter LymphaPodmått 
c:a*)

Maxomkrets i cm Maxomkrets i cm med en 
extensionskil 

 (Endast i den ena sidan **)  

Maxomkrets i cm med 
2 extensionskilar
(En i varje sida)  

Tillägg i cm för 
varje extensi-

onskil
A Midja 206 222 238 16
B Höft 212 227 242 15

C***) Lår 130 143 143 13
D Knä 125 138 138 13
E Ankel/Häl 104 114 114 10
F Omkrets vid 

fotändan
87 95 95 8

*) Beskrivningen illustrerar var måtten kan tas på brukaren.
**) Omkrets av benet på den sidan där extensionskil är nödvändigt.  
***) C-måttet tas på det ställe där benet är som bredast.

Teckning av LymphaPod manschett i sin helhet.  
Mätning görs dock av varje ben för sig.

LymphaPod är ergonomiskt designad till stora personer 

som har begränsad rörlighet.

Lympha Pod täcker hela underkroppen och har 40 

överlappande luftkamrar. Lympha Pod har två separata 

byxben inuti manschetten. 

Lympha Press till obescitaspatienter
LymphaPod kan endast användasmed Lympha Press Optimal.

Varunr. Namn

022181 LymphaPod Byxmanschett med slang på höger sida

022179 LymphaPod Byxmanschett med slang på vänster sida

022177 Extensionskil till högra sidan av LymphaPodmanschetten

022176 Extensionskil till vänstra sidan av LymphaPodmanschetten

022175 Slangbunt till LymphaPodmanschetten
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Referensguide

Schema 1: Venös insufficiens/Venösa sår/Venös stas

Kompressionsnivå Tryck Lämpligt för: Frekvens/Varaktighet

Låg kompression <40 mmHg Patienter med sår, nedsatt känsel eller ömtå-
lig hud. Trycket kan ökas under pågående be-
handling om det inte uppstått någon bieffekt.

60 minuter en till två gånger dagligen. 
Kortare, mer frekventa behandlingar kan 
vara till nytta för patienter som kan han-
tera det. Den största effekten uppnås 
genom användning av kompressions-
pumpen i slutet av dagen.

Moderat kompression 40-60 mmHg De flesta patienter.

Hög kompression >60 mmHg Extrema fibrotiska förändringar. (Lipoderma-
toskleros).

Schema 2: Lymfödem, nedre extremiteterna

Kompressionsnivå Tryck Lämpligt för: Frekvens/Varaktighet

Låg till moderat kom-
pression 30-60 mmHg

Låg till normal BMI, Stadie 1 eller Stadie 2 
Lymfödem, patienter med sår,
nedsatt känsel eller ömtålig hud. Trycket kan 
ökas under pågående behandling om det inte 
uppstått någon bieffekt.

60 minuter en till två gånger dagligen.  
Den största effekten uppnås genom 
användning av kompressionspumpen i 
slutet av dagen.

Moderat till hög kom-
pression >60 mmHg

Stadie 3 Lymfödem, svåra fibroser
och/eller högt BMI. 
Använd <40 mmHg kompressionstryck på 
magen för ökad komfort.

Schema 3: Överekstremitets Lymfödem /Post-Mastektomi Lymfödem

Kompressionsnivå Tryck Lämpligt för: Frekvens/Varaktighet

Låg till moderat kom-
pression 30-50 mmHg

Låg till normal BMI, Stadie 1 eller Stadie 2 
Lymfödem, patienter med sår,
nedsatt känsel eller ömtålig hud. Trycket kan 
ökas under pågående behandling om det inte 
uppstått någon bieffekt.

60 minuter en till två gånger dagligen.  
Den största effekten uppnås genom 
användning av kompressionspumpen i 
slutet av dagen.

Moderat till hög kom-
pression 40-60 mmHg

Stadie 2 eller Stadie 3  svåra fibroser
och/eller högt BMI. 
Använd <40 mmHg  mmHg kompressions-
tryck på magen för ökad komfort.

Gäller samtliga indikationer:

1. Uteslut kontraindikationer.

2. Starta patientbehandlingen initialt med ett lågt tryck på kompressiopumpen. Öka trycket om effekten inte är tillräcklig. 

Patienten ska inte känna obehag när kompressionspumpen används. Undersök orsaken, om patienten känner obehag, 

och om en minskning av trycket kan lindra detta.

3. Efter kompressionsbehandlingen, bör ödemreduktionen inspekteras, liksom uppmjukningen och den ökade rörligheten 

av hudvävnaden. Undersök huden så att inget olämpligt uppstått, såsom vävnadsskada, irritation eller annan oönskad 

effekt.
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Måttschema - Lympha Press
Multikammar Kompressionspumpar

Ifylld blankett skickas till:    
E-mail: info@apodan.dk    
CVR: 14 12 38 49     

Mätningspunkter för Lympha Press manschetter: 

 
Välj Lympha Press kompressionspump:
Lympha Press Mini V2
Lympha Press Optimal V2

 
Välj tillbehör
Slangbunt (til arm og varje benmanschetter)
Strömbrytare till hand, avstängningsknapp
Strömbrytare till fot, fotpedal
Hygien / Innerbyxa, 10 st./förp.
Hygien / Innerjacka, 10 st./förp.
Blindpropp till Multikammarpumpar
Blindproppar till slangbunter
Tvättpropp

 
Välj manschett:
Armmanschett
Skuldermanschett
Comfy-armmanschett
Jackmanschett
Benmanschett
Byxmanschett
LymphaPod

Datum / Kundens namn: Leveransadress:

Kundens tel.nr.: Kundens E-postadress:

Behandlingsansvarigs / måttagarens namn: Faktureringsadress:

Behandlingsansvarigs / måttagarens tel.nr.:                          Behandlingsansvarigs / måttagarens E-postadress:

 EAN nr.: Rekv. nr.:

Överkropp Höger(cm) Vänster(cm)
Omkrets handled
Största omkretsen av underarm
Största omkretsen av överarmen
Största omkretsen över brösten
Omkrets midja
Längden från långfingerspets till armhåla

Underkropp Höger(cm) Vänster(cm)
Omkrets midja
Största omkrets av höften
Största omkrets av lår
Största omkrets av vad
Omkrets ankel 
Längd från golv till gren

Lyngsø Alle 3A, Bygning 16
2970 Hørsholm - Danmark



För mer information, kontakta:
Pernille Krogh, produktchef, ApodanNordic A/S, Danmark

Mail:pk@apodan.dk, tel.+45 2125 3195

Sue Mellgrim, LN - Lymfterapi Norrort, Sverige
Mail: info@lymfterapi.com, tel. 070 853 0787

Version: 0819 (En senare version kan finnas på www.lymphapress.se)

Varför välja Apodan som leverantör av kompressionspumpar? 

• Apodan är återförsäljare av Lympha Press sedan 1999.

• Apodan erbjuder direktkontakt med utbildade sjuksköterskor som har mångårig erfarenhet.

• Apodan har egen teknisk avdelning och support alle vardager mellan 8.00 till 16.00.

• Apodan har varulager i Danmark som säkrar snabba leveranser.

Varför välja Lympha Press?

• Lympha Press kompressionsutrustningar har använts över hela världen i över 40 år.

• Lympha Press kompressionsutrustningarna är av hög kvalitet och mucket slitstarka.

• Lympha Press’s positiva verkningseffekten är medicinskt dokumenterad.

• Lympha Press sortimentet är brett.

• Lympha Press utveckling och förbattring sker kontinuerligt.

• Lympha Press är CE-märkt medicinteknisk produkt.

Godkänd enligt FDA UL, CSA TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS og ISO 9002.


