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Lympha Press PCD-51®

4-kammar kompressionspump

Patientinformation

BenmanschettPersonliga Benmanschetter

Inställning av tryck

Inställning av tid Start/Stopp

Se instruktionsvideor      

www.lymphapress.se 
välj Lympha Press -4 kammar pumpar SE 

och välj instruktionsvideor.



ÄNDAMÅL
 
För att hjälpa dig med problem i  armar eller ben som  har ödem (vätskeansamling)
spänd vävnad,  och möjligen sår när ditt lymfatiska eller venösa system inte  
fungerar bra nog.

METODEN
Lympha Press PCD-51 fungerar i princip som dina fingrar när du behöver tömma ett 
rör för det sista innehållet. Du trycker röret några gånger med fingrarna uppåt mot 
rörets öppning.  
 
Lympha Press PCD-51 består av en pump och en eller två manschetter, var och en 
innehåller fyraöverlappande kamrar. Dessa  användas  för arm eller ben. De fyra 
kamrarna fylls upp till ett förinställt tryck mot armarna eller benen. 

Kamrarna fylls med luft, en i taget, den som fylls först är - längst bort från hjärtat, 
och sedan de efterföljande kamrarna. När alla 4 kamrar är luftfyllda töms de 
samtidigt och det finns en liten paus. Börja sedan fylla och tömma igen. På så sätt 
pressas överskottet av vätska försiktigt tillbaka mot kroppens stora pump, hjärtat. 

Övertrycket känns som en mjuk rullande massage. Effekten är att lymfsystemet 
stimuleras, och vätskan trycks bort från armen eller benen så att ödemet mjukas  upp 
och venerna sänks.
 
Fackuttrycket är intermittent pneumatisk kompression. (IPC)

Du måste sätta dig bekvämt eller ligga ner. Ben eller arm bör placeras så att det  
är fritt vätskepassage tillbaka till hjärtat.  Var noga med att ha de saker du behöver  
inom räckhåll, innan Lympha Press PCD-51 startas. Således kan du avbryta 
Lympha Press PCD-51 när du behöver.

Du tar manschetten på din arm eller ben och börjar med en enda knapptryckning.  
Sedan ger pumpen  automatiskt intermittent kompression för inställd tid. Det är 
överenskommet individuellt med dig hur länge det enskilda programmet kommer  
att vara, hur ofta och hur många gånger dagligen. 

Lympha Press PCD-51 används på sjukhus, på kliniker eller i egna hem, där sjukhuset 
har denna utrustning  tillgänglig. Om du har en kronisk sjukdom och behöver 
permanent, kan du ansöka detta. 
Intermittent pneumatisk kompression. 

Ben med ödem
Före och efter behandling med Lympha Press PCD-51

Svårläkta sår
Före och efter behandling med Lympha Press PCD-51

HUR DU ANVÄNDAR DET  

14 DAGAR GRATIS HEMLÅN  

Din behandlare kan låna Lymha Press i 14 dagar, så du själv kan känna effekten av 
Lympha Press PCD-51.

Kontakta oss för mera information, se kontaktinformation på baksidan.


