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Viktigt – Innan du börjar
1.
2.

Läs denna manual före första inställning och användning av systemet. Spara manualen för
framtida referens.
Spara allt emballagematerial om du behöver transportera kompressionspumpen.
Emballagematerielat är konstruerat för att skydda systemet från skada under frakt.
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Indikationer


Primärt lymfödem
 Medfött (Milroys sjukdom)
 Proximal tömning
 Distal tömning



Sekundärt lymfödem
 Efter mastektomi
 Ljumskdissektion
 Kroniskt ödem med venöst ursprung
 Posttraumatiskt ödem
 Lymfatisk filariasis



Andra indikationer
 Lipödem
 Venös insufficiens
 Åderbråck
 Bensår
 Befrämjar sårläkningen
 Postoperativ venös ligation eller stripping
Anmärkning:
Lympha Press Mini® V2 får handhas av patienter eller deras vårdare. Om en patient är
oförmögen att förstå anvisningarna, handha systemet eller övervaka behandlingen
måste en vårdare utföra och övervaka behandlingen.
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Kontraindikationer
Användning av Lympha Press Mini® V2-systemet rekommenderas inte i närvaro av en eller flera av
följande förhållanden:


Vid plötslig smärta eller domning



Allvarlig arterioskleros eller andra ischemiska kärlsjukdomar



Obalanserad hjärtinsufficiens



Diagnostiserad eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller tromboflebit



Kallbrand



Dermatit



Allvarlig inflammation i den behandlade kroppsdelen



Nyligen utförd hudtransplantation

 Obehandlade eller infekterade sår
Till följd av vätskornas rörelse i kroppen vid användning av systemet måste försiktighet iakttas vid
användning på patienter med hjärtsjukdom. Högt tryck rekommenderas inte för patienter som lider
av perifer artärsjukdom.
Bukområdet får inte behandlas vid graviditet.
Observera:
Denna enhet är avsedd för försäljning och användning, eller enligt ordination från
legitimerad vårdpersonal.
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Symboler i denna manual
Symbol

Beskrivning
Anmärkning: beskriver hur systemet fungerar och tillhandahåller råd om hur det
används på bästa sätt.
Observera: beskriver säker användning av systemet och tillhandahåller varningar när
dataförlust eller skada på utrustningen kan inträffa.

!

Varning: indikerar en situation där användaren eller patienten kan utsättas för fara för
personskada eller dödsfall.
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Säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder

!
!
!

Varning: Risk för explosion
Använd inte Lympha Press Mini® V2 i närvaro av lättantändliga gaser inklusive
lättantändliga anestesigaser.
Varning: Risk för elchock
För att förhindra elchock, öppna inte kompressionspumpen. Försök inte att själv serva
kompressionspumpen. Allt underhåll ska endast utföras av utbildad och auktoriserad
servicepersonal. Service som utförs av icke auktoriserad personal kommer att förverka
garantin.
Varning:
Sänk inte ner enheten i vätska och låt inte vätska tränga in i någon del av Lympha Press
Mini® V2 kompressionspumpen.
Använd inte Lympha Press Mini® V2 kompressionspumpen eller en del av eller tillbehör
för den om de är våta eller har exponerats till vätskor.

!

Varning:
Använd inte Lympha Press Mini® V2 om du märker en ändring i operativsystemets
funktion, systemet är skadat eller om en av dess komponenter är sliten eller fransad.

!

Varning:
Försök inte rengöra kompressionspumpen när den är i drift. Dra stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.

!

Varning:
Lympha Press Mini® V2 system inkluderar små delar som kan utgöra en kvävningsrisk
för små barn. Håll enheten och delarna utom räckhåll för barn.

!

Varning:
För att förhindra skada på enheten, använd endast tillbehör, tillsatser och material som
beskrivs i denna bruksanvisning.

!

Varning:
Modifiera inte någon del av Lympha Press Mini® V2 system.

Observera:
För att förhindra skada på Lympha Press Mini® V2 system, förvara det borta från
damm, ludd och smuts. Håll enheten borta från värme- eller fuktkällor. Håll enheten
borta från sällskapsdjur.
Observera:
Använd inte Lympha Press Mini® V2 systemet utanför det specificerade
temperaturområdet: 10 till 30 °C (50 till 86 °F).
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Observera:
Använd inte Lympha Press Mini® V2 systemet utanför de specificerade
fuktighetsområdet: 30 % - 85 %, icke kondenserande
Observera:
Förvara eller transportera inte Lympha Press Mini® V2 systemet utanför det
specificerade temperaturområdet (se avsnitt 7.3 - Förvaring).
Observera:
Använd inte Lympha Press Mini® V2 systemet under förflyttning.
Observera:
Använd Lympha Press Mini® V2 systemet upp till 3 000 m över havsnivån.
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Skyltar och symboler på kompressionspumpen, manschetter
och/eller emballage
Skylt

Beskrivning

Placering

Läs anvisningarna före användning

På
kompressionspum
pens undersida

Läs anvisningarna före användning

på manschettens
etiketter

Skyddsnivå av typ BF för enhet i fysisk kontakt med huden

På
kompressionspum
pens undersida

Dubbel isolering

På
kompressionspum
pens undersida

Tillverkarens namn och adress

På
kompressionspum
pens och
manschdetternas
etiketter

Tillverkningsdatum

På
kompressionspum
pens undersida

Separat insamling för uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning
Anmärkning:
Var god kontakta din lokala distributör angående
ytterligare information om bortskaffning av utrustning,
dess delar och tillbehör.

På
kompressionspum
pens undersida

CE-märkning som påvisar överensstämmelse med
europeiska direktivet 2007/47/EG om ändring av direktivet
93/42/EEG om medicinska enheter.

På
kompressionspum
pens undersida

Kompressionspumpens serienummer

På
kompressionspum
pens undersida

Bräcklig. Hanteras försiktigt.

På emballaget

Förvaras torrt

På
kompressionspum
pen och
emballaget
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Placering

Denna sida upp

På emballaget

Skydda mot direkt solljus

På emballaget

Fuktighetsgränser vid transport och förvaring

På emballaget

Lufttrycksgränser vid transport och förvaring

På emballaget

Temperaturgränser vid transport och förvaring

På emballaget

Säkringsfack

Ovanför eluttaget
på
kompressionspum
pens baksida

Växelspänning

På
kompressionspum
pen

Tvätta inte

På manschettens
skötseletikett

Kemtvätta inte

På manschettens
skötseletikett

Torktumla inte

På manschettens
skötseletikett

Blek inte

På manschettens
skötseletikett

Stryk inte

På manschettens
skötseletikett
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1. Introduktion -Lympha Press Mini® V2 Systemet
Lympha Press Mini® V2 System är ett sekventiellt kompressionsterapisystem för behandling av
lymfödem, venös insufficiens, venösa sår, dysfunktion av ”muskelpumpen", lipödem och ödem som
förorsakats av trauma och orörlighet.
Lympha Press Mini® V2-systemet består av:


Kompressionspumpen (ibland kallad "kompressor" eller "pump") vilken levererar luft med
reglerat tryck till en kompressionsmanschett, buren över det område som ska behandlas.



Slangar som överför luften från kompressionspumpen till kamrarna i kompressionsmanschetten.



Kompressionsmanschetten vilken fästs runt det område som ska behandlas.
Manschetterna har överlappande luftkamrar. Dessa luftkamrar fylls sekventiellt med luft
från kompressionspumpen och anbringar en kompressionsmassage. När hela området har
komprimerats tömmer kompressionspumpen lufttrycket, varefter det uppstår en kort paus.
Processen startar på nytt och upprepas tills behandlingen har utförts.
Den kompressiva och avlastande massagen stimulerar lymfkärlen i det behandlade området att
uppta och transportera lymfvätska. Den riktade massagen uppmuntrar vätsketransporten mot bålen
för insamling av frisk lymfvätska för återföring till blodcirkulationen. Den riktade kompressiva
massagen bidrar även till att reducera venöst ödem och stimulerar venöst återflöde.

1.1 Hur det fungerar
Lympha Press Mini® V2 kompressionspump levererar luft med ett reglerat tryck till
kompressionsmanschetten.
Kompressionsmanschetten fästs runt det område som ska behandlas. Kompressionen anbringas
sekventiellt och arbetar växelvis mellan tryck och avlastning på det behandlade området..
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1.2 Driftlägen
Kompressionspumpen anbringar en riktad massage som börjar distalt (i den behandlade
kroppsdelens nedre del, över foten eller handen) och fortsätter proximalt (uppåt mot bålen) tills
hela området är komprimerat (se Figur 2).
Denna gradvisa, riktade kompression hjälper lymfvätskans flöde från det svullna området och
mot lymfkollektorerna i bålen. Detta förhindrar backflöde (”omkvänd flödesriktning”) av
lymfvätskan som kan inträffa om distal kompression inte upprätthålls. När kompressionsvågen
når manschettens övre del töms lufttrycket under en kort stund vilket tillåter lymfkärlen att
återfyllas.

Figur 1 - Lympha Press Mini® V2 kompressionspump

Proximalt

Distalt
Tryckets riktning
Figur 2 - Tryck anbringat med Lympha Press Mini® V2

3
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Systemets komponenter

Systemet består av kompressionspumpen, kompressionsmanschett(er) och slangar som levererar
luft från kompressionspumpen till manschetten.

2.1 Kompressionspump och tillbehör
Tabell 1 - Kompressionspump och tillbehör
Artikel

Kompressionspumpen levererar luft till
kompressionsmanschetterna.
Enheten har två lufttlopp på framsidan.

12-polig plugg: vid behandling med endast en manschett
eller slang måste det andra luftutloppet på
kompressionspumpens framsida tätas för att hindra luft
från att strömma ut. Använd denna 12-tandade plugg för
att täta det icke använda utloppet på
kompressionspumpen framsida.

Nätsladd

Illustration

V2

4

Bruksanvisning Lympha Press Mini

2.2

®

V2

Kompressionsmanschetter

Din lokala distributör kommer att välja passande storlek och typ av kompressionsmanschett för
dig enligt legitimerad vårdpersonals anvisningar. Vissa manschetter är tryckbegränsade. Dessa
anges i nedanstående tabell.
Observera:
Överskrid inte de angivna tryckgränserna för din manschett (se Tabell 2 nedan).
Om en legitimerad vårdpersonal ordinerar högre tryck än det tillåtna för din
manschett ,ska du rådgöra med din lokala distributör.
Tabell 2 - Lympha Press® manschetter
Manschetter

Behandlat område

Tryckgräns

Armmanschett

Arm

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Kan användas över hela
tryckområdet.

Skuldermanschett

Skulderdel– tillval för
användning med
armmanschett

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Kan användas över hela
tryckområdet.

Ben

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Kan användas över hela
tryckområdet.

Ben

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Kan användas över hela
tryckområdet.

Båda benen, ljumsken,
höfterna, stussen och
buken

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination
 Benen – kan användas över
hela tryckområdet.
 Buken – Överskrid inte
40 mmHg.

FL-benmanschett

ComfySleeve
Benmanschett

Lympha Pants®
Byxmanschett

Figur

5

Manschetter

Bruksanvisning Lympha Press Mini

Behandlat område

Tryckgräns

Båda armarna, bålen,
bröstet, ryggen,
axlarna, buken

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Armarna – Kan användas
över hela tryckområdet
 Buken – Överskrid inte
40 mmHg

ComfySleeve™ 1-75
Jackmanschett

Armarna, bålen,
bröstet, ryggen,
axlarna, buken

 Enligt legitimerad
vårdpersonals ordination.
 Armarna – Kan användas
över hela tryckområdet
 Buken – Överskrid inte
40 mmHg

Extensionskilar

Används med alla
manschetter för att
öka omkretsen. Olika
typer är tillgängliga.

Lympha Jacket™
Jackmanschett

Figur

®

V2
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Inställning av systemet

Innan Lympha Press Mini® V2 systemet används första gången, arrangera behandlingsområdet så att
patienten när som helst kan nå kompressionspumpen under behandlingen.

3.1
1.
2.

Inställning av kompressionspumpen
Placera kompressionspumpen på en plan och stabil yta där den inte kan glida eller falla.
Kompressionspumpens främre kant måste vara minst 15 cm från ytans kant.
Placera kompressionspumpen så att patienten lätt kan nå kontrollerna under behandlingen.
Anmärkning:
Luftintaget är placerat på kompressionspumpens undersida. Säkerställ att inga
lätta material (såsom en bordduk, tyg, papper, mm.) kan sugas upp och blockera
luftintaget.

3.
4.
5.
6.

Säkerställ att nätspänningen överensstämmer med kompressionspumpens nätspänning.
Verifiera att väljaren Behandlingstid står i läge Från.
Ställ väljaren Tryckkontroll till lägsta nivån.
Anslut nätsladdens kontakt till elkraftintaget på kompressionspumpens baksida (se Figur
3Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) och sätt därefter stickkontakten på nätsladden i
eluttaget.

Säkringsfack
Eluttag

Figur 3 - Säkringsfack och eluttag

3.2

Förberedelse för behandling

Bär alltid kläder under kompressionsmanschetterna av hygieniska skäl och för att förhindra
hudirritation. Bär rena bomullsstrumpor och lätta, löst sittande byxor (såsom träningsbyxor) under
benmanschetterna. Bär en långarmad T-shirt under armmanschetterna. Slätstickade plagg kan
också användas. Plagg som bärs under kompressionsmanschetterna får inte ha knappar, blixtlås
eller dekorationer som kan skava mot huden. Ta av eventuella smycken eller armbandsur innan du
tar på manschetter som täcker armen.
Behandlingsställning
Rådgör med legitimerad vårdpersonal angående specifika rekommendationer för
behandlingsställning. Säkerställ alltid att du bekvämt kan nå kompressionspumpen och slangarna
från behandlingsställningen.
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 Använd benmanschetter när du sitter eller ligger. Vid användning av benmanschetter i
sittande ställning är det fördelaktigt att höja fötterna genom att vila dem på en ottoman eller i
en vilstol.
 Använd manschetter av typen byxor när du ligger på rygg i en säng eller soffa. Användning av
dessa manschetter i sittande ställning förorsakar veck på manschetten som kan blockera
luftflödet och störa massagecykeln.
 Använd manschetter av typen arm eller jacka (Lympha Jacket, ComfySleeve 1-75) i sittande
ställning eller när du ligger bekvämt på en säng eller soffa med armen höjd eller i horisonellt
läge.

3.3 Att ta på kompressionsmanschetten
Din lokala distributör kommer att välja en manschett för dig enligt dina mått och legitimerad
vårdpersonals anvisningar. Manschetten får inte sitta för tätt.
Hitta din manschett i nedanstående lista och följ anvisningarna.
Om manschetten som du får levereras med separat slang ska du följa anvisningarna från din
distributör för att ansluta slangarna till manschetten.
Observera:
Pumpa inte upp manschetten när den inte bärs på behandlingsområdet.
Pumpa inte upp manschetten ”tom” eller med öppna blixtlås. Att göra så kan skada
manschetten.

3.3.1 Armmanschett
För in armen i manschetten öppning, axelsidan uppåt, och dra den upp över dina axlar.
Fäst axelremmen runt kroppen med spännena.

3.3.2 FL-benmanschett
FL-benmanschetter fästs med ögla och spänne som kan justeras för individuell tillpassning.
För in foten i fotdelen och dra upp skaftet helt och hållet.
Stäng fast spännena tätt runt benet med början vid foten.
Den ska sitta tätt men inte hårt. Om manschetten är för liten kan en extensionskil
användas för att öka omkretsen.

3.3.3 ComfySleeve benmanschett
Öppna blixtlåset helt. För in foten i manschettens fotdel och dra därefter upp skaftet
helt och hållet.
Dra upp blixtlåset. Om omkretsen är för liten kan en extensionskil användas.

3.3.4 Lympha Pants® Byxmanschett
Placera kompressionspumpen så att du bekvämt kan nå den från
behandlingsställningen.
Lägg byxmanschetten på sängen eller soffan med logotypen uppåt.
Byxmanschetten har tre blixtlås på varje sida. Använd det blixtlås som ger bekväm
passning. Byxmanschetten ska inte sitta för hårt. Extensionskilarna är till för att öka
bredden.
Öppna blixtlåsen på båda sidor halvvägs.
Kliv in i Byxmanschetten och dra upp blixtlåsen helt.

8
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Du kan placera en kudde/dyna under knäna för att manschetten ska få bättre kontakt med
buken.
Att använda tillvalet Fotremmar
Du kan använda fotremmarna för att forma en skräddarsydd ”känga” för din fot (se Figur 6).
Observera:
Dra inte för hårt i manschettens remmar. Använd inte remmarna för annat ändamål än
det som tillverkaren avsett. Användning av stor kraft och/eller missbruk kommer att
leda till förlorad tillverkargaranti.
De finns tre horisontella blixtlås längst med Byxmanschettens ben, samt på baksidan (se
Figur 4). Öppna det horisontella blixtlåset som är närmast din häl när du tagit på dig
Byxmanschetten. Spänn fotremmarna bakom hälen, så att fotdelen bildar en form av en
”känga”.
Justera de längsgående remmarna genom att dra åt dem vid spännet högre upp
(placerad vid lårets övre del på byxorna) för att höja kängan till en bekväm vinkel (se
Figur 4). Öppna spännet för att sänka kängans vinkel till horisontellt planläge.
Du kan behöva justera kängans vinkel efter några uppblåsningscykler genom att öppna
spännet eller dra i remmen.
Efter avslutad behandling, lämna remmarna färdigspända för nästa behandlingssession.
Att byta remmarnas placering eller fästa extensionskilarna.
Remmarna fästs vid en av de två fästpunkterna under foten. De nedra fästpunkterna
passar oftast flera. För att byta fästpunkter, lossa remmarna från ringarna och fäst dem
vid de andra ringarna (se Figur 4).
För att anbringa extensionsremmar på Byxmanschetten, lossa remmarna från
fästpunkterna. För in en extensionsrem vid varje fästpunkt och fäst dem på den lösa
remmen. Spänn fast remmen.
Spänne

Längsgående rem

Figur 4 - Lympha Pants, Byxmanschett

Fästpunkt
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Figur 5 - Horisontella blixtlås vid hälen

Figur 6 - Känga

Observera:
Användning av högre tryck än 40 mmHg på buken rekommenderas inte.
Observera:
Behandla inte bukområdet vid graviditet.
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Lympha Jacket™ Jackmanschetten

Jackmanschetten är ett unikt behandlingsystem för hela överkroppen.
Jackmanschetten täcker båda armarna och begränsar därför din rörelseförmåga.
Följ dessa anvisningar.
Säkerställ att du sitter inom bekvämt räckhåll till kompressionspumpens kontrollpanel.
Öppna Jackmanschettens främre blixtlås och ta på dig den.
Öppna ena ärmens blixtlås en bit upp över handleden för att frigöra en hand till att
kunna manövrera kontrollpanelen. Om du inte kan manövrera kompressionspumpen
måste du ha en person med dig under behandlingen som kan hjälpa dig att stänga av
Behandlingstiden ”Treatment Time” genom att vrida vredet till Off om så erfordras.
Dra upp det främre blixtlåset. Justera de främre spännena för bekväm tillpassning över
bröstet och buken. Om jackan är för liten kan du anbringa extensionskilar vid ärmarna eller i
det bakre blixtlåset.
Observera:
Om du inte själv kan manövrera kompressionspumpen måste du ha en person
med dig för att hjälpa dig att stänga av Behandlingstiden ”Treatment Time”
genom att vrida vredet till ”Off” om så erfordras.

Observera:
Användning av tryck över 40 mmHg med Lympha Jacket rekommenderas inte.
Observera:
Behandla inte bukområdet vid graviditet.

3.3.6 ComfySleeve™ 1-75 Halvjacka
Lägg manschetten på en plan yta.
Öppna blixtlåset på framsidan. Öppna därefter blixtlåset vid handleden på armen.
Lossa sidoremmarna till nästa hela sin längd, så att du kan ta tag i dem när du tagit på
dig manschetten.
Ta på manschetten som om den var en jacka. Säkerställ att armhålan sitter på rätt plats
under armen och inte är vikt mot bålen.
Dra sidostycket runt bålen och fäst remmarna i öglorna överst och underst.
Detta gör så att du kan släppa manschetten och ta tag i sidostycket.
Dra igen blixtlåset på sidostycket (infäst på remmen) och fäst manschetten runt bålen
med blixtlåset. Dra ner blixtlåset vid handleden.
Spänn remmarna på sidan till bekväm passning. Halvjackan ska inte sitta hårt. Du känner
massagen bättre om den inte sitter så tätt om kroppen. Om du känner obehag under
behandlingen kan du justera spännena på sidan för att lossa manschetten något.
Fästena kan ändras för att öka eller minska omkretsen. När du ändrar fästena, observera
att fästena är märkta VÄNSTER och HÖGER. Välj det VÄNSTRA fäste vid behandling av
den VÄNSTRA armen. Välj det HÖGRA fästet vid behandling av den HÖGRA armen.
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Observera:
Användning av högre tryck än 40 mmHg på buken rekommenderas inte.
Observera:
Behandla inte bukområdet vid graviditet.

3.4 Att fästa slangbunten på kompressionspumpen
1.

2.

3.
4.

Lokalisera den stora grå kontakten på slangbuntens ena ände. Alla tolv luftslangar strålar
samman i den grå kontakten. Observera snäpplåset överst på kontakten.
Observera även de två luftuttag som finns på kompressionspumpens framsida. Du kan sätta
in kontakten i ett av dessa uttag.
Sätt in slangbuntens kontakt i ett av de två luftuttaget på kompressionspumpens framsida
och säkerställ att snäpplåset är vänd UPPÅT.
Slangbuntens kontakt ”klickar” fast på plats. Om du inte hör ett klick-ljud, dra försiktigt i den
för att säkerställa att den sitter fast.
För att avlägsna slangbuntens kontakt, tryck ner snäpplåset och dra ut kontakten (se Figur
7).
Om du behandlar endast en kroppsdel, täta det icke använda luftutloppet på
kompressionspumpens framsida med den 12-tandade pluggen (du hittar den i den
blixtlåsförsedda tillbehörspåsen som medföljer kompressionspumpen).
Anmärkning:
Vid användning av endast ett luftuttag, sätt den 12-tandade blindproppen i det andra
icke använda luftuttaget för att försluta det. Kompressionspumpen kommer inte att
kunna arbeta om du inte pluggar igen detta luftuttag!

3.5 Att koppla bort slangbunten från kompressionspumpen
För att koppla bort slangbunten från kompressionspumpen, tryck ner snäpplåset för att frigöra
den och dra försiktigt ut bunten från kompressionspumpen (se Figur 7).

Figur 7 - Att koppla bort slangbunten

12
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Att manövrera kompressionspumpen

Figur 8 visar kompressionspumpens kontrollpanel.

Kompressionspumpens kontrollpanel

Figur 8 - Kompressionspumpens kontrollpanel

5

Att starta behandlingssessionen

Du är nu klar att använda kompressionspumpen och börja din behandling.
1. Säkerställ att alla slangar är korrekt anslutna på manschetten och att slangbunten är ordentligt
ansluten till kompressionspumpen.
2. Verifiera att väljaren Treatment Time/Behandlingstid står i läge Off/Från (se Figur 8).
3. Anslut nätsladdens kontakt till eluttaget på kompressionspumpens baksida (se Figur 3) och sätt
därefter elsladdens stickkontakt i eluttaget.
4. Inta en bekväm behandlingsställning där du lätt kan nå kompressionspumpens kontrollpanel. Ta
på manschetten enligt anvisningarna i avsnitt 3.3 ovan.
5. Vrid väljaren Treatment Time/Behandlingstid till den ordinerade behandlingstiden (max 120
minuter) – (se Figur 8).
Du kan förbikoppla timern genom att vrida väljaren Treatment Time/Behandlingstid medurs till
läget Håll (se Figur 8).
6. Vänta tills kompressionspumpen har pumpat upp manschetten helt.
7. Justera väljaren Pressure Control/Tryckkontroll till den rekommenderade nivån (se Figur 8) och
börja behandlingen enligt anvisningarna från legitimerad vårdpersonal.
Anmärkning:
När behandlingen startas kan manschetten behöva flera pumpas upp ett par cykler för
att fyllas helt eftersom manschetten måste fyllas från ett helt tomt status.
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6

Att avsluta behandlingssessionen

1.

När behandlingstiden är slut, stängs kompressionspumpen automatiskt av. Om du måste
avbryta behandlingen i förväg, vrid väljaren Treatment Time/Behandlingstid till läge Off/Från.
Vid behandlingens slut, ställ väljaren Treatment Time/Behandlingstid i läge Off/Från.
När behandlingen är klar, vänta 30 sekunder så att all kvarvarande luft i manschetten är tömd innan
du tar av dig den.

2.

Observera:
Avbryt behandlingen och rådgör med legitimerad vårdpersonal om du känner obehag
eller domning under behandlingen eller om du känner smärta, har fått skavsår eller
känner irritation efter behandling.
Anmärkning:
När manschetten snabbt behöver tömmas på luft, koppla bort slangbunten från
kompressionspumpen och tryck ut luften ur i manschetten.

14
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Underhåll och förvaring
7.1
1.
2.
3.

Rengöring av kompressionspumpen
Säkerställ att stickkontakten är utdragen ur eluttaget före rengöring av
kompressionspumpen.
Torka rent med en lätt fuktad trasa.
Låt inte fukt eller vätska tränga in i kompressionspumpen.

7.2 Rengöring av kompressionsmanschetten
Observera:
 Använd skyddshandskar vid rengöring av manschetten.
 Tvätta händerna noga efter rengöring av manschetten.
1.

Torka försiktigt kompressionsmanschettens yttre och inre ytor med användning av en mjuk
trasa, varmt vatten med högsta temperatur 40 °C (100 °F) och ett milt rengöringsmedel. Sänk
inte ner manschetten i vätska!
Tillåt inte vätska att tränga in i manschetten luftintag eller slangar! Torka med rent vatten för att
avlägsna eventuellt kvarvarande rengöringsmedel, och var noga med att vatten inte tränger in i
luftintagen eller slangarna.
2. Torka torrt med en mjuk handduk.
3. När enheten är torr kan kompressionsmanschettens inre och yttre ytor, såväl som
slangarna, torkas med alkohol. Vid användning av alkohol, använd handskar och arbeta i ett
väl ventilerat område.
4. Låt manschetten torka helt innan den används igen.
Om du har frågor angående rengöring, var god kontakta din lokala distributör.
Observera:
 Tvätta inte manschetten för hand eller i maskin. Torka endast av ytan!
 Tillåt inte vätska att tränga in i luftintagen eller slangarna.
 Använd inte blekmedel.
 Kemtvätta inte manschetten.
 Vrid, stryk, tumla eller torka inte manschetten i hög temperatur.

7.3 Förvaring
Följ nedanstående anvisningar för förvaring:
 Skydda kompressionspumpen, alla komponenter och manschetterna från direkt solljus.
 Förvara komponenterna på en torr, skuggig plats.
 Vrid eller vikt inte slangbunten.
 Förvara nätsladden lätt hoprullad och säkert.
 Undvik att vika manschetterna vid förvaring.
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Observera:
Systemet kan transporteras och förvaras under korta tidsperioder inom:
 Temperaturområdet -20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)
 Relativ fuktighet mellan 10 och 93 % icke kondenserande
 Atmosfäriskt tryck mellan 190 och 1060 hPa.
Låt systemet inta skälig rumstemperatur 10 °C till 30 °C
(50 °F till 86 °F) före användning.

7.4 På resa
 Säkerställ att du anskaffar en lämplig spänningstransformator för den plats du besöker.
 Följ alla riktlinjer för förvaring när du packar kompressionspumpen eller manschetten.

®
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Felsökning
Tabell 3 - Felsökning
Symptom

Kompressionspumpen arbetar
inte.

Möjlig orsak

Åtgärder

Ingen elektricitet

Kontrollera eluttaget

Nätsladd

Kontrollera nätsladden visuellt med avseende på
eventuella defekter.
Säkerställ att nätsladdens kontakt är säkert
ansluten till kompressionspumpens intag.

Internt avbrott
Defekt timer
Defekt relä

Kontakta en tekniker.

Säkringar
Defekt tillbehör

Kontrollera kundens tillbehör med avseende för
luftläckage

Läckage från interna
anslutningar eller slangar
Kompressionspumpen arbetar
men når inte det erforderliga
trycket.

Filtret i kompressorn är
blockerat
Läckage från
distributionsslangar

Kontakta en tekniker.

Regulatorns anslutning
lös eller faller av
Läckage från
honkontakter
Distributörens motor
arbetar inte
Kompressorn arbetar, men
tryckcykeln löper inte längs
manschetten

Problem med
mikroomkopplare

Kontakta en tekniker

Distributörens skivor har
klibbat ihop
Vibrationer överförs till
bordet.
Onormalt ljud

Säkerställ att kompressionspumpen står på de
fyra vibrationsdämparna.

Något vidrör
kompressorn
Bullrig regulator
Bullrig kompressor

Kontakta en tekniker
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Reparationer och teknisk support

Kontakta din lokala distributör angående reparationer och/eller teknisk support.

Hur du kontaktar oss
Auktoriserad representant i Europa
MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Tyskland
Tel: +49 251 32266-60
Fax: +49 251 32266-22
Webbsajt: http://www.medneteurope.com

8.2

Tillverkare

Mego Afek AC Ltd.
Kibbutz Afek, 3004200
Israel
Tel: 972-77-9084277
Fax: 972-4-8784148
E-post: info@megoafek.com
Webbsajt: www.megoafek.com

8.3 Tillverkarens garanti
Mego Afek AC Ltd. garanterar att Lympha Press Mini® V2 kompressionspump och
kompressionsmanschetter är fria från defekter i material och utförande.
Denna garanti gäller som följer:
 Kompressionspump: under en period av två år från inköpsdatum.
 Kompressionsmanschetter: under en period av två år från inköpsdatum.
Denna garanti omfattar eller täcker inte felfunktioner som orsakats av oskälig användning,
underlåtenhet att efterleva handhavande- och underhållsanvisningar eller skada som orsakats
genom icke auktoriserade eller icke kvalificerade reparationer.

V2
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Bilaga I - Specifikationer
Elektriska specifikationer
Kompressionspump

Modell

Klass VAC/Hz

Lympha Press Mini® V2 201-E2

II

Effekt [W]
(se Anmärkning 2)

230 V/
50 Hz

48

Säkring [A]

Tryckområde
[mmHg]
(se Anmärkning 1)

2x2A

20-80

Driftsätt – Kontinuerligt
Kapplingsklass mot vatteninträngning – IP20
Anmärkning:
1. Verkliga trycket är ±10 % av fullt skalutslag.
2. Effektförbrukningen är nominell. Verkligt värde är ±15 %.

Dimensioner och vikt

19 x 37,5 x 31,5 cm 6,7 kg
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Bilaga II – Tillverkarens deklarationer
Försäkran om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för hälsovård i hemmiljö
Lympha Press Mini® V2 Systemet har utvärderats enligt internationell standard IEC 60601-1-2
"Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda - Säkerhetsstandard:
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav och provningar”
1. Den medicinska utrustningen måste uppfylla speciella krav angående EMC och måste installeras
och tas i bruk enligt EMC-informationen i detta och medföljande dokument.
2. Portabel och mobil RF-kommunikation kan påverka den medicinska elektriska utrustningen. Se
nedan rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RFkommunikationsutrustning och Lympha Press Mini® V2 systemet.
Nominellt högsta uteffekt från
sändare (W)

Separationsavstånd* avhängigt sändarens
frekvens (m)

0,01

0,23

0,1

0,73

1

2,3

10

7,3

100

23

*Anmärkning: Avståndet beräknat från 800 MHz till 2,5 GHz
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Lympha Press Mini V2 Modell 201-E2 - Elektromagnetisk strålning - Tillverkarens deklaration
Modell 201-E2 är avsedd för användning i nedan specificerade elektromagnetiska miljö. Modell 201-E2 kund eller användare måste
säkerställa att den används i sådan miljö.
Strålningsprov

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – Vägledning

RF-strålning
CISPR 11

Group 1

Modell 201-E2 använder RF-energi för endast den interna funktionen. Dess RFstrålning är därför mycket svag och förorsakar sannolikt ingen störning i
elektronisk utrustning i närheten.

RF-strålning
CISPR 11

Class B

Harmonisk strålning
IEC 61000-3-2

Ej tillämplig på
Modell 201-E2

Spänningsfluktuationer/flim
mer
IEC 61000-3-3

Modell 201-E2
uppfyller kraven

Modell 201-E2 är lämplig för användning på alla platser inklusive bostäder och
platser som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som
elkraftförsörjer byggnader avsedda för bostadsändamål.

Lympha Press Mini V2 Modell 201-E2 - Elektromagnetisk immunitet - Tillverkarens deklaration
Modell 201-E2 är avsedd för användning i nedan specificerade elektromagnetiska miljö. Modell 201-E2 kund eller användare måste
säkerställa att den används i sådan miljö.
Immunitetsprov

IEC 60601
Provningsnivå

Efterlevnadsnivå

Elektromagnetisk miljö – Vägledning

Elektrostatisk urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Överensstämmer

Golv ska vara täckta med trä, betong eller
keramikplattor. Om golven är täckta med ett syntetiskt
material måste den relativa fuktigheten vara minst 30 %.

Snabba transienter och
pulsskurar
IEC 61000-4-4

±2 kV för
kraftförsörjningsl
injer

Överensstämmer

Nätspänningens kvalitet måste motsvara den i en typisk
kommersiell eller sjukhusmiljö.

Stötpulser
IEC 61000-4-5

±1 kV ledare till
ledare
±2 kV ledare till
jord

Överensstämmer

Nätspänningens kvalitet måste motsvara den i en typisk
kommersiell eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta
strömavbrott och
spänningsvariationer i
elkraftförsörjningen
IEC 61000-4-11

>95 % fall i UT i
10 ms
60% fall i UT i
100 ms
30% fall i UT i
500 ms
>95 % fall i UT i
5 000 ms

Överensstämmer

Nätspänningens kvalitet måste motsvara den i en typisk
kommersiell eller sjukhusmiljö. Om Modell 201-E2 användare kräver kontinuerlig drift under strömavbrott
rekommenderar vi att Modell 201-E2 kraftförsörjs från
en avbrottsfri elkraftkälla eller UPS-enhet.

Elkraftfrekventa magnetiska fält
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Överensstämmer

Elkraftfrekventa magnetiska fält måste motsvara den i en
typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

ANMÄRKNING: UT är nätspänningen innan provningsnivån anbringas.
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Lympha Press Mini V2 Modell 201-E2 - Tillverkarens deklaration - Elektromagnetisk immunitet
Modell 201-E2 är avsedd för användning i nedan specificerade elektromagnetiska miljö. Modell 201-E2 kund eller användare måste
säkerställa att den används i sådan miljö.
Immunitetsprov

IEC 60601
Provningsnivå

Överensstämmelses
nivå

Elektromagnetisk miljö – Vägledning
Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning får inte användas
närmare någon del av Modell 201-E2, inklusive kablar, än det
rekommenderade separationsavståndet beräknat med den för sändaren
tillämpliga frekvensen.

Rekommenderat separationsavstånd
Ledningsbunden RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz till 80 MHz

3 Vrms

d = 1.2 P

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz till 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2 P 80 MHz till 800 MHz
d = 2,3 P 800 MHz till 2,5 GHz
Där P är sändarens maximala avgivna märkeffekt i Watt (W) enligt
sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet i
meter (m).
Fäststyrkor från fasta RF-sändare, bestämda med elektromagnetisk
mätning på platsena måste vara lägre än nivån för överensstämmelse inom
varje frekvensområde. b
Störning kan inträffa i närheten av utrustning märkt med följande symbol:

ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från strukturer,
föremål och människor.
a Fältstyrkor från fasta sändare såsom basstationer för radiotelefoner (cellulära/trådlösa) och landbaserade mobila utrustningar, amatörradio, AM- och FMsändare och TV-sändare kan teoretisk förutses med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön i samband med fasta RF-sändare måste
en elektromagnetisk mätning på platsen beaktas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Modell 201-E2 används överstiger den tillämpliga
överensstämmelsenivån för RF måste Modell 201-E2 övervakas för att säkerställa normalt funktion. Om onormal funktion observeras kan ytterligare
åtgärder erfordras såsom omorientering eller omplacering av Modell 201-E2.
b Fältstyrkorna inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz måste vara lägre än 3 V/m.
Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och Lympha Press Mini V2 Modell 201-E2
Modell 201-E2 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade störningar på radiofrekvens är kontrollerade. Modell 201-E2 kund eller
användare kan bidra till att förhindra elektromagnetisk störning genom att upprätthålla ett minimumavstånd mellan portabel och mobil RFkommunikationsutrustning (sändare) och Modell 201-E2 enligt nedanstående rekommendationer avhängigt kommunikationsutrustningens maximala
uteffekt.
Sändarens maximala nominella
uteffekt
W

0,01
0,1
1
10
100

Separationsavstånd avhängigt sändares frekvens
m

150 kHz till 80 MHz
d = 1.2
0,12
0,38
1,2
3,8
12

P

80 MHz till 800 MHz
d = 1.2
0,12
0,38
1,2
3,8
12

P

800 MHz till 2,5 GHz
d = 2.3 P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med användning av den
för sändarens frekvens tillämpliga ekvationen där P är sändarens maximala uteffekt i Watt (W) enligt sändarens tillverkare.
ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från strukturer,
föremål och människor.

