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Ödemet lindras i takt med att livskvalitén ökar!

Lympha Press® 

SE



Kontraindikationer
• Plötsliga smärtor eller känselbortfall
• Allvarlig åderförkalkning (arterioskleros) eller andra 

kärlsjukdomar med förträngningar (ischemiska 
vaskulära tillstånd)

• Hjärtsvikt
• Känd eller misstänkt djup bentrombos (DVT), eller 

lungemboli
• Gangrän (kallbrand)
• Allvarlig inflammation i behandlingsområdet
• Nya hudtransplantationer under läkning
• Obehandlade eller infekterade sår
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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 
• Minskning av smärta och svullnad efter skada 

eller operation 

Lympha Press kan med efter vårdgivarens ordination  
användas även för andra tillstånd än ödem, t.ex. för 
smärta eller för nervskador. 

Lympha Press kompressionsutrustningar
 
Ett oöverträffat, dynamiskt, intermittent, 
pneumatiskt kompressionspumpssystem 

Pålitligt, effektivt och skonsamt.
Lympha Press ger en välgörande kompressionsmassage 
med hjälp av individuellt inställt program och lufttryck. 
Resultaten är många, bl.a. ödemminskning och uppmjukning 
av hud och fettvävnad.
 
Lympha Pressystemet är konstruerat för att användas med 
individuellt utprovade manschetter för armar, ben och 
kropp med upp till 40 överlappande luftfickor. På Lympha 
Presspumparna ställer man in tid och tryck på Lympha 
Press Optimal finns även programval. Pumparna har två 
uttag så att man kan behandla hela underkroppen eller hela 
överkroppen samtidigt. 

Vid regelbunden användning av Lympha Press lindras de 
kroniska symptomen, vilket möjliggör funktionell förbättring. 
Detta underlättar vardagen och ökar livskvaliteten för 
individen.

Lympha Press används på sjukhus och kliniker och kan 
förskrivas som hjälpmedel i hemmet i din hemregion. 
Reglerna är olika i olika regioner. 

Försiktighet
• Tillstånd där ökat venöst eller lymfatiskt återflöde är olämpligt.
• Var försiktig med patienter som har nedsatt känsel. 
• Med hänsyn till vätskornas rörelse i kroppen vid användning av kompressionspumpen, ska försiktighet iakttas vid 

behandling av patienter med hjärtbesvär. 
• Behandling med högt tryck rekommenderas inte för patienter med perifer artieriell ocklusiv sjukdom (PAOD).
• Magområdet bör inte behandlas med Lympah Press under graviditet.
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Varunr. Vikt (kg) Storlek (cm) Tryck mmHg
022101 5,5 17 x 31 x 38 20-80

Lympha Press Mini V2

Lympha Press Mini V2  

Lättanvänd multikammarpump med 
ett kompressionsprogram, som ger ett 
likadant tryck till alla luftkamrar.

Lympha program
Lympha programmet ger en intensiv och effektiv kompression 
med lika högt lufttryck i samtliga överlappande luftkamrar. 
Luftkamrarna fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft, till dess 
alla luftkamrar töms samtidigt och en ny kompressionscykel 
startar.

Detta intermittenta tryck pressar lymfvätskan från de perifera 
kroppsområdena i riktning mot centrala kroppsområden. 
En kompressionscykel tar ca 30 sekunder. 

Lympha Press Mini används ofta till personer som inte 
har behov av Preterapi- eller Waveprogrammet och som 
får god effekt när kamrarna arbetar med samma tryck.  

Programmöjligheter 

• Lympha program

Illustration av Lympha Program - Fig. 1

 Perifert        Centralt

Samma tryck i alla luftkamrar



Lympha Press Optimal V2
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Lympha Press Optimal V2 
 
En effektiv multikammarpump med flera 
programval för individuell kompression. 
Lufttrycket i Lympha Press Optimal V2 
är graderat. 

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 efter-
följande kammare med 1 mmHg.

Det graderade trycket hjälper lymfsystemet att ta 
hand om överskottsvätska i extremiteterna under 
maximal komfort.

Det graderade trycket kan individualiseras genom att 
se till att trycket ändras mer än 1 mmHg i varje kammare. 
Detta görs genom en enkel och lättöverskådlig 
programvara som följer med pumpen (USB-sticka). 
Kontakta Apodan för närmare information. 

Exempel på det graderade trycket
där skillnaden mellan varje 
överlappande kammare är 1 mmHg.

Programmöjligheter 

• Pretherapy + Lympha Gradient
• Lympha Gradient
• Pretherapy + Wave
• Wave

28
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37 38 39

40

Graderat tryck

Varunr. Vikt (kg) Mått (cm) Tryck (mmHg)
022102 7,2 17 x 31 x 38 20-90
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Lympha Press Optimal V2 Programmer

Lympha Gradient Program 
Lympha Gradient är ett lymfdränageprogram som ger ett 
intensivt och effektivt pulserande kompressionstryck, där 
varje luftkammare fylls med ett graderat lufttryck. Luftkamrarna 
fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft till dess luftkamrarna 
samtidigt töms på luft.

Lympha Gradient håller trycket längst i de perifera områdena, 
varför det lämpar sig väl till personer som behöver en mer 
intensiv behandling. Programmet har en uppmjukande effekt 
på fibrotiska områden.

Wave Program
Wave-programmet är ett alternativ till Lympha Gradient. 
Programmet utövar en kompression som känns som en 
våg som förflyttar sig från distala till centrala kroppsdelar. 
Det finns alltid en uppblåst luftkammare, som förhindrar retur 
av lymfvätska, när ”vågen” rör sig upp över kroppen. När 
”vågen” har rört sig klart upp över hela manschetten, tömmer 
manschetten lufttrycket innan en ny luftpåfyllnad startar.

Med individuell programmering kan trycket ökas ytterligare 
perifert utan behov av att ändra de centrala luftkamrarna till 
ett högre tryck.
 
Eftersom detta program komprimerar ett litet område åt gången 
är det lämpligt för personer som inte klarar av långvarig perifer 
kompression eller personer med smärta.

Pretherapy Program
Preterapiprogrammet är ett unikt förberedande intensivprogram 
för kroppens centrala område och används med samtliga 
Lympha Press manschetter. Det förbereder lymfsystemet i 
området närmast bålen, så att mottagandet av ödemvätskan 
från perifera delar av kroppen lättare kan passera. 

Programmet liknar den förberedande manuella lymfdränage-
tekniken som börjar centralt. Detta är viktigt för alla typer av 
ödem. Vid skador i lymfsystemet är det extra viktigt att börja 
med detta program. 

Trycket är förinställt till 40 mmHg och programmets varaktighet 
är 10-15 minuter. Centralt

Pretherapy cykel - Fig. 2
Central kompression initialt

Lympha Gradient cykel - Fig. 3
Kvarhållande avtagande tryck

Wave cykel - Fig. 4
Sektoriell kompression med avtagande tryck

Luftkamrarnas luftpåfyllnad

 Perifert        Centralt

 Perifert        Centralt
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Lympha Press manschetter och tillbehör

Om Lympha Press kompressionsmanschetter
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 slitstark nylon och samtliga manschetter levereras med integrerade slangbuntar. De kan rengöras med uvriden 
microfiberduk doppad i diskmedelslösning, på samma sätt som vid rengöring av sjukhusmadrasser, samt torkas av 
med sjukhussprit (desinfektionsmedel) - se Apodans information om rengöring. Det rekommenderas att använda 
hygienbyxa, hygienjacka eller dylik tunn klädsel utan sömmar under manschetterna för att skydda huden.
Manschetterna finns i olika storlekar och i ett brett sortiment till hela kroppen. 

Samtliga illustrerade storlekstabeller avser mätninger på manschetterna utan luft, inte på kroppsdelar. 

Se våra instruktionsvideor på www.lymphapress.se. Välj ”Lympha Press pumpar SE” och välj instruktionsvideor.

Alla manschetter har 
överlappande luftkamrar

Manschetten kan justeras i storlek via blixtlås eller  
kardborreband

Lympha Press tillbehör 
Varunr. Namn

022005 Blindpropp till slangbunt, 4 st./förp.

022031 Blindpropp till Multikammarpump

022015 Tvättpropp, 4 st./förp.

Varunr. Namn

022041 Strömbrytare till fot, fotpedal*

022042 Strömbrytare till hand, avstängningsknapp*

022103 Lympha Press Optimal USB-kort och kabel*

Varunr. Namn

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

022197 Hygien-och Innerjacka, 10 st./förp.

* Kan endast användas med Lympha Press Optimal

Blindpropp till pump Blindpropp till slangbunt

USB-kort och kabel 

Hygien-/Innerbyxa Hygien-/Innerjacka

Strömbrytare till fot,  
fotpedal

Strömbrytare till hand, 
avstängningsknapp
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Lympha Press Armmanschett 
med integrerad skuldra 

Den här manschetten rekommenderas 
till brukare som har ödem i en arm. 
Manschetten utövar kompression på 
en arm och samma sidas skuldra. Det 
sinnrika med en armmanschett som 
har skulderdel är att vätskan inte ska 
stanna vid skuldran, utan pressas förbi 
skuldran så att den lättare tas om hand 
av lymfkärl och lymfnoder högre upp. 

Manschetten sitter på plats under hela 
behandlingen med ett stadigt diagonalt 
band över kroppen (se bild). Med ett 
enkelt program kan kompressionen 
i skulderdelen kopplas bort, om så 
önskas. Brukaren har den andra handen 
fri under behandlingen. 

Armmanschetter finns i 2 längder. 
Varje Armmanschett kan regleras till två 
olika storlekar med hjälp av integrerade 
dragkedjor.

Manschetter till överkroppen

Varunr. Storlek Maximal manschettdimension (cm) Längdmått  (cm)

A (överarm) B (armbåge) C (perifert) L2

022135 Standard 63 49 41 72
022136 XL 74 56 49 91

Måttabell för armmanschett med integrerad skuldra 
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Manschetter till överkroppen 

Arm och torso

Storleksstycke

Lympha Press Comfy 
Armmanschett (halvjacka)

Denna manschett, ComfyArm, rekommen-
deras till personer som har en svullnad (ett 
ödem) i en arm och som på samma sida har 
lymfkärlsproblem på bålen. Manschetten 
utövar kompression på halva bålen, d.v.s. en 
arm och samma sidas axel, rygg och bröst. 
Kompressionsutrustningen transporterar fri 
vätska mellan cellerna förbi armhålan, varför 
manschetten passar utmärkt till personer 
som tagit bort lymfkörtlar i armhålan.

Användaren kommer att ha den motsatta 
armen fri, vilket underlättar användandet 
i hemmet. Manschetten har 12 luftkamrar. 
För korrekt passform justeras storleken med 
band.

Vid beställning av ComfyArm, höger eller vänster 
sida, beställs storleksstycket separat.

Varunr. Höger sida Maximal manschettdimension
brösthöjd (cm)

022202 Comfy Armmanschett, höger arm och torso -
022206 Storleksstycke till 022202 - Small 115
022204 Storleksstycke till 022202 - Medium 125
022207 Storleksstycke till 022202 - Large 140

Varunr. Vänster sida Maximal manschettdimension
brösthöjd (cm)

022203 Comfy Armmanschett, vänster arm och torso -
022205 Storleksstycke till 022203 - Small 115
022209 Storleksstycke till 022203 - Medium 125
022208 Storleksstycke till 022203 - Large 140
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Manschetter till överkroppen

Lympha Press Jackmanschett

Jackan är anpassad till personer med ödem 
i armar, skuldror 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 kilar.  Slangbuntarna följer med 
manschetten. 

Fotavbrytare rekommenderas som tillbehör 
så att brukaren själv kan stänga av Lympha 
Press Optimal.

Storlekstabell Maximal manschettdimension (cm)

Varunr. Namn L2 C1 C2 C5
022033 Jackmanschett, armlängd 72 cm 72 123 123 48
022035 Jackmanschett, armlängd 57 cm 57 123 123 48

022032 1 rektangulär kil till rygg - 133 133 -
022036 1 kil till rygg och 2 kilar till ärmar 

(bara till jackmanschett 022033)
- 133 133 58

022047 1 rektangulär, vadderad kil till framsidan - 137 137 -

022048 1 triangulär kil till rygg - 137 132 -
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Varunr. Varunamn Längd (cm) Bredd (cm)
022085 Kil till underben till benmanschett med kardborrband 30 30  
022086 Kil till lår till benmanschett med kardborrband 35 30 

Omkretsen av manschetten ökas med 20 cm med hjälp av en kil. 

Varunr. Storlek

Maximal manschettdimension (cm)

Manschettlängd (cm) 
Manschettomkrets

lår (cm)
Manschettomkrets

ankel (cm)

022121 2-75 70   50 75
022122 2-85 76 50 85
022123 2-95 80 50 95
022124 2-105 84 50 105
022125 3-75 76 53 75
022126 3-85 80 53 85
022127 3-95 85 53 95
022131 3-105 90 53 105
022128 4-75 90 68 75
022129 4-85 96 68 85
022130 4-95 108 68 95

Lympha Press kilar till benmanschetter med kardborreförslutning

Manschetter till underkroppen

Lympha Press Benmanschett med kardborrband 

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i 
båda benen utan att kroppen behöver involveras i behandlingen.  
Benmanschett med 12 luftkamrar, varav 4 är i fotdelen. Detta ger en mycket bra 
kompressionsbehandling till foten och ankeln. 
Benmanschetten kan individanpassas med kardborrband och vid behov med kilar.
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L
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Mid Thigh
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Ankle
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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

4 cm

10 cm

10 cm

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

Manschetter till underkroppen

Lympha Press Comfy Benmanschett 

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan 
att centrala delar av kroppen är involverade. 
Benmanschetten inkluderar fot och har 12 luftkamrar, varav 2 är i fotdelen. 
Manschetten med blixtlåsförslutning kan inte individanpassas som den med kardborreförslutning. 
Omkretsen kan ökas med hjälp av kilar. 

Asymmetrisk  
(vadderad)

kil

Rektangulär
(icke vadderad)

kil

Comfy 
Benmanschett Manschettmått (cm) Mått med asymmetrisk kil (cm) Rektangulär 

kil (cm)*
Varunr. Storlek A B C D E F L Varunr. A B C D E Varunr.

022195 2-75  S+ 66 56 46 43 48 26 75 022137 76 66 56 48 52 022141
022189 2-85 M 70 60 47 42 48 26 84 022138 80 70 56 49 52 022142
022190 2-95 M+ 78 68 51 43 48 26 95 022140 90 82 60 49 52 022144
022191 3-65 L 81 73 60 56 54 37 65 022137 91 83 70 59 60 022141
022192 3-75 L+ 85 76 61 56 54 37 75 022138 95 86 71 59 60 022142
022193 3-85 L++ 90 80 63 56 54 37 85 022139 100 90 73 59 60 022143
022194 4-75 WL+ 94 79 64 64 58 41 75 022138 104 89 73 68 59 022142
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Referenspunkter till måttabell

Manschetter till underkroppen

Varunr. Navn
Maximal manschettdimension (cm)

A ( midja) B (höft) C (lår) D (knä) E (ankell) F (omkrets vid 
fötanden) 

022066 Byxmanschett Standard  
med slangutgång vid fot 135 134 72 66 58 45

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

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

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

022074 Byxmanschett XL med slangutgång vid fot 170 164 85 82 76 60

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

022007 Kilar till Byxmanschett (höger och vänster)

Lympha Press Byxmanschett 
i flera storlekar 

Byxmanschetterna Standard och XL 
används till personer med ödem i ena 
eller båda benen där höftpartiet och 
magregionen behöver behandling. 
För att underlätta på- och avtagande 
av manschetterna, leveras de nu med 
slangutgång vid anklarna. 

Storleken regleras med hjälp av tre 
dragkedjor som är placerade längst med 
utsidan på vardera byxben. Storleken 
kan ytterligare regleras med hjälp av kilar 
som kopplas till dragkedjorna i sidorna 
av byxbenen. Byxmanschetten har 24 
överlappande luftkamrar.

Det finns även en Byxmanschett för 
personer med obesitas, Lympha Pod.  
Se nästa sida. 

Fotens vinkel regleras med hjälp av 
”hajfenor” som sitter vid vristen. 

Måttabell till Byxmanschett standard och XL (cm)
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Teckning av LymphaPod manschett i sin helhet med referenspunkter. 
Mätning bör göras av båda benen.

LymphaPod Byxmanschett 

Lympha Press är det enda intermittenta 
kompressionssystemet till personer som 
väger mellan 150 – 300+ kg. 
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, som kan regleras i 
grenhöjd. 

LymphaPod kan endast användas med 
Lympha Press Optimal. 

LymphaPod till personer med obesitas

Varunr. Namn
LymphaPod Byxmanschett, mått i cm

A (midja) B (höft) C (lår) D (knä) E (ankel) F (omkrets vid 
fotänden)

Max Max Max Max Max Max

022181 LymphaPod Byxmanschett med 
slangutgång på höger sida 206 212 130 125 104 87

022179 LymphaPod Byxmanschett med 
slangutgång på vänster sida 206 212 130 125 104 87

- LymphaPod med 1 kil i den ena sidan 222 227 143 138 114 95

- LymphaPod med 1 kil i varja sida 238 242 143 138 114 95

022177 Extensionskil till högra sidan av LymphaPod manschetten
022176 Extensionskil till vänstra sidan av LymphaPod manschetten
022175 Slangbunt till LymphaPodmanschetten
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Referensguide

Gäller samtliga indikationer
1. Uteslut kontraindikationer.
2. Starta patientbehandlingen initialt med ett lågt tryck på kompressionspumpen. 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 alltid huden efter kompressionspumpsbehandlingen. 

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 
behandling om det inte uppstått någon bi-
verkan. 

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

Moderat kompression 40-60 mmHg De flesta patienter.

Hög kompression >60 mmHg Extrema fibrotiska förändringar. 
(Lipodermatoskleros).

Schema 2: Lymfödem, nedre extremiteterna

Kompressionsnivå Tryck Lämpligt för: Frekvens/Varaktighet

Låg till moderat  
kompression

30-60 mmHg

Låg till normal BMI, lymfödem i stadie 1 
eller 2, patienter med sår, nedsatt känsel 
eller ömtålig hud. Trycket kan ökas under 
pågående behandling om det inte uppstått 
någon biverkan. 

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

Moderat till hög  
kompression

>60 mmHg

Lymfödem i stadie 3, 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, lymfödem i stadie 1 
eller 2, patienter med sår, nedsatt känsel 
eller ömtålig hud. Trycket kan ökas under 
pågående behandling om det inte uppstått 
någon biverkan. 

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

Lymfödem i stadie 2 eller 3, svåra fibroser
och/eller högt BMI. 
Använd inte mer än 40 mmHg kompressions- 
tryck över magen. 
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Mätpunkter på kroppen 
inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in! 

Till överkroppmanschetter Armmanschett Comfy arm Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället x x x
Omkrets armbåge, med sträckt arm x x x
Omkrets överarm, bredaste stället x x x
Omkrets bål i brösthöjd x x
Omkrets midja (mellan revben och höftben) x x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla) x x x
Ange höger eller vänster sida x

Till underkroppsmanschetter Benmanschetter, alla Byxmanschetter och 
LymphaPod

Omkrets ankel x x
Omkrets vad, bredaste stället x x
Omkrets knä, med sträckt ben x x
Omkrets lår, bredaste stället x x
Omkrets höft, bredaste stället x
Omkrets midja x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren) x x

Armmanschett JackmanschettComfy Armmanschett

Val av manschettstorlek
När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. 
Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten. 

Tänk på att när luften fylls i  benmanschettens luftkamrar under foten, så kommer manschetten att dras något 
nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än 
personens benlängd.

Benmanschett med 
kardborrband och fyra 
luftkammare i foten

Comfy Benmanschett 
med blixtlås och en 
luftkammare i foten

Byxmanschett Standard 
eller XL

LymphaPod Byxmanschett



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm, Danmark
Tlf.: +45 3297 1525 | info@apodan.dk | www.lymphapress.se | CVR Nr: DK 14 12 38 49 11
/2

0

- Varför? - Just därför att...

”Som marknadens vinnande
leverantör, drivs vi av viljan, 
idén och numera möjligheten 
att kunna göra skillnad för 
personer med ödem.”
Målet är att förbättra använ-
darens hälsa och livskvalité”.
   

Lympha Press

• har använts över hela världen i över 50 år och har en 
medicinsk, bevisad effekt.

• utbudet på produkter och tillbehör är brett med storlekar 
som även passar t.ex. svårt överviktiga personer.

• är ett användarvänligt och hållbart system med 
konkurrenskraftiga priser och 2 års garanti.

• har CE-märkt medicinsk utrustning och är godkänd enligt.

• FDA, UL, CSA, TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS och ISO 9002.

• är ett innovativt system och lyssnar på brukaren för att 
ständigt se till att utrustningen är under utveckling och 
förbättring. Utrustningen finns i storlekar som passar alla.

Varför vänder sig de flesta till leverantören 
APODAN A/S? 

• Apodan är en etablerad och erfaren dansk leverantör av 
vårdprodukter sedan 1962, är ISO-certifierad 13485.

• Har personal med utbildade sjuksköterskor med 
mångårig erfarenhet  av kompression.

• Kundtjänst / teknisk support mellan kl. 8-16 vardagar.

• Lagerhåller varor i Danmark för säkerställande av snabb 
och säker leverans.

• Kan vid behov erbjuda konsultationsverksamhet med 
lymfterapeut. 

För mer information, kontakta:
            Pernille Krogh | Tlf.: +45 2125 3195 | pk@apodan.dk

          Sue Mellgrim | Tlf.: 070 853 0787 | info@lymfterapi.com

Pernille Krogh Sue Mellgrim


