
DVT KOMPRESSIONSPUMPE

Forebygger dyb venetrombose

Phlebo Press® DVT



Phlebo Press DVT 760D

Phlebo Press DVT 760D:

Phlebo Press 760D er en pneumatisk DVT kompressions-pumpe, som stimulerer 
blodcirkulationen og øger det venøse tilbageløb fra benene i retning mod hjertet. 
Anvendelsen er komfortabel og smertefri.  
 
Phlebo Press 760D anvendes til forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) til f.eks. 
patienter, som er immobile under operation eller indlæggelse. Den anvendes også til 
andre tilstande, som er beskrevet under indikationer.

Ved anvendelse af 4-kammer manchetter fyldes de 4 luftkamre sekventielt i perifer til 
central retning. Når kamrene er fyldt med luft, tømmes de simultant, hvorefter der er en 
pause uden kompression. En kompressionscyklus bestående af inflation, deflation og 
pause varer 60 sekunder, derefter gentages processen.

Indikationer: 

• Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT)  
hos patienter i risikogruppen

• Reduktion af smerter og hævelse efter  
operationer eller skader

• Forøgelse af venøs cirkulation
• Forebyggelse af venøs stase
• Supplement til heling af skinnebenssår
• Reduktion af ødem
• Behandling af dyb venøs insufficiens

Kontraindikationer:

• Hjertesvigt, lungeødem eller når forøget  
venøs eller lymfatisk tilbageløb er 
uhensigtsmæssigt

• Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske 
vaskulære sygdomme

• Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT), 
tromboflebitis, eller veneligering 

• Aktiv infektion
• Koldbrand
• Hudtransplantation af nyere dato 
• Ekstrem deformitet af ben

Forsigtighed:

• Udvis forsigtighed for patienter, som har nedsat følesans. 
• Hvis patienten oplever smerte, prikken eller følelsesløshed i det behandlede område, 

stop kompressionspumpen, fjern manchetten og kontakt den tilsynsførende læge. 
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Phlebo Press DVT 760D

Blindprop Strømforsyning

Egenskaber ved Phlebo Press DVT 760D:

• Lille og kompakt DVT pumpe, med alarm ved fejlfunktion 
• Giver intermitterende sekventiel kompression i begge ben 

simultant
• Kan anvendes med 1 eller 2 manchetter
• Indbygget genopladeligt batteri, som kan oplades imens 

pumpen anvendes
• Kan hænge på fodgærde eller operationsleje vha. de 

fastmonterede kroge bag på pumpen
• Slangebundterne kan genanvendes, hvilket minimerer 

mængden af affald
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Slangebundt

Varenr. Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
024201 1 22 x 20 x 9,5 45

Tilbehør til Phlebo Press DVT 760D
Varenr. Navn
024221 Phlebo Press DVT Slangebundt/1,8 m til 024203, 024204 og 024205
024222 Phlebo Press DVT Slangebundt/3.0 m til 024203, 024204 og 024205
024219 Phlebo Press DVT Blindprop
024220 Phlebo Press DVT Strømforsyning

Model Phlebo Press® DVT 760D 

Kompressionscyklus Sekventiel, 60 sekunder/cyklus

Strømforsyning 100-240 V 50-60 Hz

Batteri
Fuld opladning tager 8 timer.
Anvendelsestiden 10 - 20 timer, 
afhængig af manchettype og størrelse

Indbygget alarm Kontinuerlig beep lyd og orange lampe lyser

Leveres med 2 slangebundter (1,8 m), 1 blindprop og 1 strømforsyning

Specifikationer



Hvorfor vælge Apodan som leverandør af 
kompressionspumper?  

• Apodan er certificeret efter den medicinske 
udstyrsstandard ISO 13485, og har siden 1962 været en 
etableret dansk leverandør til sundhedsvæsenet.  

• Support fra uddannede sygeplejersker med mange  
års erfaring indenfor kompression.        

• Kundeservice/teknisk support alle hverdage -  
mandag til torsdag kl. 8-16 og fredage kl. 8-15.

• Varelager i Danmark sikrer hurtig leverance.
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Kontaktpersoner:
    Sjælland: Pernille Krogh | Tlf.: 2125 3195  | pk@apodan.dk
 Fyn & Jylland: Gitte Yding | Tlf.: 2830 9657 | gya@apodan.dk

Pernille Gitte

Personlige manchetter - hygiejniske og fleksible:  

• Manchetterne er komfortable, åndbare og lette at anvende
• Manchetterne lukkes med velcro, så de kan tilpasses ben med stor 

forskel på volumen
• Manchetterne kan anvendes gentagne gange men kun af samme 

bruger, hvilket minimerer smitterisiko 
• Manchetterne har 4 overlappende luftkamre, som sikrer sekventiel 

kompression ved hver eneste inflation 
• Manchetterne kan drejes efter behov, og brugeren kan vælge, om 

slangerne skal komme ud på indersiden eller ydersiden af benene 
• Manchetterne leveres parvis og bortskaffes som almindeligt 

husholdningsaffald

Varenr. Navn Manchetdimensioner (cm)
under knæ ved ankel

024203 Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/small                           29-45                                                                               20-30
024204 Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/medium                     34-60 24-36
024205 Phlebo Press DVT Lægmanchet/4 kamre/personlig/Large                          46-64 34-47

Hvorfor vælge Phlebo Press DVT?

• Phlebo Press DVT har været anvendt på verdensplan i 17 år, og effekten er medicinsk dokumenteret. 

• Sortimentet udvikles og forbedres løbende. 

• Phlebo Press DVT er CE-mærket medicinsk udstyr, godkendt i henhold til FDA, UL, CSA, TÜV,  (IEC-601-1), 
MedGV, GS og ISO 9002.


