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Lympha Press PCD-51

Nylon benmanchetPersonlig benmanchet

Kompression på ødem - letter dit problem

Kontakt os for mere information, råd og vejledning. 

Se instruktionsvideoerne på www.lymphapress.dk under fanen 
’instruktionsvideoer.’

Lympha Press anvendes på sygehuse, i klinikker og i eget hjem.

Har du en kronisk lidelse og brug for Lympha Press som et varigt hjælpemiddel, 
kan du søge din kommune om en bevilling efter servicelovens paragraf 112.

Nylon benmanchetNylon armmanchet

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.



Formålet med at anvende Lympha Press PCD-51
At hjælpe dig af med problemer i arme eller ben som ødem (væskeophobning), 
spændt væv, tyngdefornemmelse og evt. sår og smerter, når dit lymfe- eller 
venesystem ikke fungerer godt nok.

Metoden
Lympha Press arbejder i princippet som dine fingre, når du skal tømme en tube 
tandpasta for det sidste indhold. Du skubber et par gange på tuben med dine 
fingre opad mod tubens åbning.  

Lympha Press PCD-51 kompressionssystemet består af en pumpe med en eller 
to manchetter, der hver indeholder fire overlappende kamre. Kamrene fyldes 
med luft i retning mod kroppen, hvorefter der er en pause, inden luftopfyldningen 
starter igen.

Lufttrykket føles som en blød rullende massage. Virkningen er, at lymfe-og 
venesystemet stimuleres, og væsken presses væk fra arm eller ben, så 
ødemet blødgøres og generne formindskes. 
 
Det er individuelt hvor længe du skal anvende Lympha Press pr. gang, hvilket 
tryk i mmHg og hvor mange gange dagligt. 

Fagudtrykket er intermitterende pneumatisk kompression. (IPC)  

Hvordan anvendes det?
Lympha Press PCD-51 er meget let at anvende. Du skal bare sætte dig behageligt 
eller ligge ned, og tage manchetten på arm eller ben.

Tænd for pumpen og tryk på start, så får du intermitterende kompression i den 
indstillede tid ved det valgte tryk.

14 dages gratis lån
Du kan gratis låne Lympha Press i 14 dage af Apodan for at prøve effekten 
hjemme hos dig selv. Dog skal du selv betale returfragten. 

Udlån kræver at en sundhedsfaglig person vurderer, at du er egnet til brug af 
Lympha Press.

Før og efter forløb med IPC

Vanskeligt helende sår

Før og efter forløb med IPC

Ben med ødem

Indstilling af tryk

Indstilling af tid Start/stop


