
MULTIKAMMER KOMPRESSIONSPUMPER

KOMPRESSION PÅ ØDEM - LETTER DIT PROBLEM

Lympha Press®



Kontraindikationer
• Pludselig opstået smerte eller følelsesløshed
• Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vasku-

lære tilstande 
• Hjertesvigt
• Kendt eller mistænkt tromboflebit eller DVT i benet. 
• Gangræn
• Alvorlig inflammation i ekstremiteten 
• Hudtransplantation af nyere dato
• Ubehandlede eller inficerede sårv
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Indikationer
• Primært lymfødem
• Sekundært lymfødem  
• Lipødem
• Venøs insufficiens
• Varicer
• Ulcus Cruris
• Reduktion af sårhelingstiden
• Veneoperationer (postoperativ venøs ligatur eller 

stripping)
• Ødem efter traumer og sportsskader
• Reduktion af smerter og hævelse efter skader og 

operation  

Lympha Press kan efter behandlerens ordination 
anvendes til andre tilstande som f.eks kroniske 
smerter eller til neurologisk stimulation.

Lympha Press kompressionspumper 

Et enestående dynamisk intermitterende 
pneumatisk kompressionssystem 

Pålidelig, effektiv og skånsom. 
Lympha Press giver en pulserende overtryksmassage, der 
kan mindske omfanget på ekstremiteten, blødgøre vævet og 
lindre generne ved nedenstående indikationer.

Lympha Press er konstrueret til anvendelse sammen med 
arm,- ben og kropsmanchetter med op til 40 overlappende 
luftkamre. Systemet består af en kompressionspumpe, der 
forbindes til en eller to manchetter. På pumpen indstilles tid, 
tryk, og eventuelt program. Der er indbygget dobbeltkontakt, 
så det er muligt samtidigt at få kompression af begge ben 
eller arme, og evt. krop.

Ved regelmæssig brug af Lympha Press lindres de kroniske 
symptomer, hvilket muliggør  funktionsforbedring.
Dette gør dagligdagen lettere og øger livskvaliteten for den 
enkelte person. 

Lympha Press anvendes på hospitaler og i klinikker og kan 
bevilges som et varigt hjælpemiddel af kommuner efter en 
individuel vurdering af borgerens situation.

Forsigtighed
• Enhver tilstand hvor forøget venøst eller lymfatisk tilbageløb er uhensigtsmæssigt.
• Udvis forsigtighed ved personer med nedsat følesans.
• Pga. øget cirkulation af væske i kroppen ved anvendelse af systemet skal der udvises forsigtighed med personer, 

der har en hjertesygdom.
• Det anbefales ikke at benytte højt tryk til personer, som lider af perifer venetilstopning (okklusion).
• Abdominalområdet bør ikke komprimmeres under graviditet.

14 dages udlån 

Apodan udlåner Lympha Press til afprøvning 
med henblik på vurdering af effekt. 
Ved udlån til borgere i eget hjem, skal en 
sundhedsfaglig person vurdere, at borgeren 
er egnet til at anvende Lympha Press. 
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Lympha Press Mini V2

Lympha Press Mini V2  

Let betjenelig multikammer 
kompressionspumpe med et 
kompressionsprogram, hvor trykket er 
det samme i alle luftkamre. 

Programmuligheder 

• Lympha program

Lympha Program
Lympha programmet giver en intensiv og effektiv 
pulserende kompression, hvor hvert luftkammer fyldes 
med samme lufttryk. Luftkamrene fyldes i sekvenser og 
forbliver fyldt med luft, indtil alle luftkamre tømmes for luft 
samtidigt og en ny kompressionscyklus starter.

Dette retningsbestemte intermitterende tryk presser 
lymfevæsken fra de perifere områder, i retning mod de 
centrale områder i kroppen. En kompressionscyklus tager 
ca. 30 sekunder.

Lympha Press Mini anvendes ofte til personer, som ikke har 
behov for præterapi -eller waveprogrammet, og som har god 
effekt af samme tryk i alle luftkamre. 

Centralt

Perifert

Lympha Program illustration - Figur 1

Samme tryk i alle luftkamre

Varenr. HMI Nr. Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022101 103776 5,5 17 x 31 x 38 20-80



Lympha Press Optimal V2

3

Varenr. HMI Nr. Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022102 103775 7,2 17 x 31 x 38 20-90

Lympha Press Optimal V2 
 
Effektiv multikammer 
kompressionspumpe med flere 
forskellig kompressionsprogrammer. 
Lufttrykket i Lympha Press Optimal er 
gradueret.

Eksempel på det graduerede tryk,
hvor forskellen er 1 mmHg mellem
hvert luftkammer. 

Programmuligheder 

• Pretherapy + Lympha Gradient
• Lympha Gradient
• Pretherapy + Wave
• Wave
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Et gradueret tryk betyder, at lufkammeret længst 
perifert får det højeste tryk, og at trykker aftager 
med 1 mmHg i hvert af de efterfølgende luftkamre.

Det graduerede tryk hjælper med at genoprette 
den naturlige hydrostatiske balance i ekstremiteten, 
hvilket sikrer maksimal komfort og fremragende 
resultater. 

Det graduerede tryk kan individualiseres til en 
trykforskel over 1 mmHg pr. luftkammer ved hjælp 
af det medfølgende usb-stik. 
Kontakt Apodan for nærmere information. 
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Lympha Gradient Program
 
Lympha Gradient programmet starter perifert og leverer in-
tensiv og effektiv pulserende kompression med gradueret 
lufttryk. Luftkamrene fyldes med lufttryk i central retning. Når 
alle luftkamre er fyldt med luft lettes trykket, inden luftpåfyld-
ningen starter igen.

Lympha Gradient programmet holder trykket i længst tid i 
de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, 
som behøver en mere intensiv kompression hele vejen fra 
de perifere områder til centralt på kroppen. Med individuel 
programmering kan trykket yderligere øges perifert, uden at de 
centrale luftkamre behøver at ændres til et højere tryk. 

Wave Program

Wave programmet er et alternativ til Lympha Gradient, og det 
starter ved den distale del af ekstremiteten. 
Der er altid et oppumpet luftkammer, som forhindrer 
tilbageløb af lymfevæske, i takt med at ”bølgen” bevæger sig 
op ad legemsdelen. Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen 
op ad manchetten, lettes trykket inden en ny luftpåfyldning 
starter, se illustration fig. 4.

Med individuel programmering kan trykket yderligere øges 
perifert, uden at de centrale luftkamre behøver at ændres til 
et højere tryk.

Da dette program komprimerer et mindre område ad gangen, 
er det velegnet til personer, som ikke har brug for lang tids 
perifer kompression eller personer med smerter.

Lympha Press Optimal V2 Programmer
Pretherapy Program

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt 
bearbejder kroppens centrale områder. 
Formålet er, at forberede det centrale lymfesystem til at 
optage lymfevæske fra perifere områder.

Programmet er basseret på principperne i den manuelle 
lymfedrænage, som begynder centralt. Principperne er vigtige 
for alle typer af ødem, men særligt vigtigt når lymfesystemet 
er dysfunktionelt.

Trykket er fastindstillet til 40 mmHg og programmet varer i 
10-15 min alt efter manchettens størrelse. Centralt

Centralt

Perifert

Pretherapy illustration - Figur 2

Lympha Gradient illustration - Figur 3

Wave illustration - Figur 4

Perifert

Centralt

Central kompression initialt 

Længere tids perifer kompression

Kortere tids perifer kompression
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Lympha Press manchetter og tilbehør

Lympha Press tilbehør

Varenr. Navn

022020 Hygiejne Inderbuks, 10 stk./pk.

022197 Hygiejne Inderjakke, 10 stk./pk.

Varenr. Navn

022005 Blindprop til slangebundt, 4 stk./pk.

022031 Blindprop til Multikammerpumper

022015 Vaskeprop 4 stk./pk.

Alle manchetterne har fikserede og 
overlappende luftkamre.

Manchetterne kan justeres i størrelse med
lynlåse, velcro, stropper eller kiler.

*Kan kun anvendes med Lympha Press Optimal

Fodafbryder Håndafbryder

Blindprop til pumper Blindprop til slangebundt

Inderbuks Inderjakke

USB-kort og kabel Netkabel med hospitalsstik

Varenr. Navn

022009 Netkabel med hospitalsstik

022041 Lympha Press Optimal fodafbryder*

022042 Lympha Press Optimal håndafbryder*

022103 Lympha Press Optimal USB-kort og kabel*

Generelt om Lympha Press manchetterne

Manchetterne er multikammer manchetter med 12 til 40 overlappende luftkamre. De findes i et bredt sortiment til 
hele kroppen og leveres med integrerede slangebundter. Hvert enkelt luftkammer er fikseret, så de ikke forskydes, når 
manchetten fyldes med luft. Manchetterne er fremstillet i nylon, som er slidstærkt. Det anbefales at anvende hygiejne 
inderbuks eller jakke under manchetterne. 
Manchetterne kan aftørres med ikke blegende desinficerende midler eller vaskes. Kontakt Apodan for nærmere information.
 
Målene i skemaerne ved hver enkelt manchet refererer til manchetternes mål, når de ligger fladt på et bord. 

Se vores instruktionsvideoer på: www.lymphapress.dk under fanen ’instruktionsvideoer.’
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Varenr. HMI nr. Størrelse Maksimale manchetdimensioner (cm) Længdemål (cm)
A (overarm) B (albue) C (perifert) L2

022135 110820  Standard 63 49 41 72
022136 110821 XL 74 56 49 91

Lympha Press Armmanchet 
med integreret skulder 

Denne manchet anbefales til personer 
som har gener fra ødem i en arm.
 
Manchetten udøver kompression på 
armen og samme sides skulder. Fordelen 
ved at skulderen er integreret i 
armmanchetten er, at kompressionen 
ikke stopper ved armhulen. Lymfen 
presses væk fra både arm og skulder. 

Den modsatte arm vil være fri til at 
betjene pumpen. Armmanchetten har 
12 luftkamre, og omkredsen justeres 
vha. to lynlåse i ærmet.

Manchetter til overkrop
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Manchetter til overkrop 

Lympha Press Comfy Armmanchet

Denne manchet anbefales til personer, som 
har gener i en arm og den samme side af 
brystkassen. 
Manchetten udøver kompression på armen 
og samme sides skulder, ryg og bryst. Ødem 
ledes forbi armhulen, hvor passagen ofte er 
meget begrænset, og derfor er denne manchet 
særligt velegnet til personer, som har fået 
strålebehandling eller fået fjernet lymfeknuder 
i armhulen. 

Den modsatte arm er fri til at betjene pumpen. 
Manchetten har 12 luftkamre og justeres i 
størrelse vha. bændler. 

Ved bestilling af Comfy Armmanchet, bestilles 
sidestykket seperat. 

Varenr. HMI Nr. Venstre side Maksimale manchetdimensioner - 
Torso omkreds i brysthøjde (cm)

022203 105831 Comfy Armmanchet, venstre arm og torso -
022205 105840 Sidestykke til 022203 - Small 115
022209 105841 Sidestykke til 022203 - Medium 125
022208 105842 Sidestykke til 022203 - Large 140

Varenr. HMI Nr. Højre side Maksimale manchetdimensioner - 
Torso omkreds i brysthøjde (cm)

022202 105830 Comfy Armmanchet, højre arm og torso -
022206 105837 Sidestykke til 022202 - Small 115
022204 105838 Sidestykke til 022202 - Medium 125
022207 105839 Sidestykke til 022202 - Large 140

Arm og torso
Sidestykke
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Lympha Press Jakkemanchet

Jakkemanchetten anbefales til personer som har 
gener i arm(e) og hele overkroppen. Manchetten 
udøver kompression på armene, skuldre, hele 
ryggen og brystet. Ødemet ledes forbi armhulen, 
hvor passagen hos mange brugere er begrænset. 

Jakkemanchetten har 24 luftkamre og den justeres 
i størrelse vha. bændler og kiler. 

Fodafbryder anbefales som tilbehør, så personen 
selv kan slukke for Lympha Press Optimal.

Manchetter til overkrop

Maksimale manchetdimensioner (cm)
Varenr. HMI Nr. Navn L2 C1 C2 C5
022033 48064 Jakkemanchet, ærmelængde 72 cm 72 123 123 48

022035 44979 Jakkemanchet, ærmelængde 57 cm 57 123 123 48
022032 - 1 rektangulær kile til ryg - 133 133 -

022036 - 1 kile til ryg og 2 kiler til ærmer, kun til 
jakkemanchet vr. nr. 022033

- 133 133 58

022047 - 1 rektangulær, polstret kile til forside - 137 137 -

022048 - 1 trekantet kile til ryg - 137 132 -
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Manchetter til underkrop

Lympha Press Benmanchet med velcro  

Benmanchetter er velegnede til personer, som har ødem i ét ben, eller med 
ødem i begge ben uden involvering af abdomen.
Benmanchet med velcro har 12 luftkamre, hvoraf 4 er i foden, hvilket giver bedre 
kompression omkring fod og ankel. 
Størrelsen justeres med velcro, hvilket muliggør individuel tilpasning.

Varenr. HMI nr. Størrelse

Maksimale manchetdimensioner (cm)
Manchetlængde (cm) 

Manchetomkreds 
Lår (cm)

Manchetomkreds 
Ankel (cm)

022121 107961 2-75 70   50 75
022122 107962 2-85 76 50 85
022123 107963 2-95 80 50 95
022124 107964 2-105 84 50 105
022125 107965 3-75 76 53 75
022126 107966 3-85 80 53 85
022127 107967 3-95 85 53 95
022131 109945 3-105 90 53 105
022128 107968 4-75 90 68 75
022129 107969 4-85 96 68 85
022130 107970 4-95 108 68 95

Varenr. Beskrivelse Længde (cm) Bredde (cm)
022085 Kile til underben til benmanchet med velcro. 30 30
022086 Kile til lår til benmanchet med velcro. 35 30

Lympha Press kiler til benmanchetter med velcro
Omkredsen af benmanchetter med velcro kan forøges med op til 20 cm ved indsættelse af kile. 
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1/3L
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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

Asymmetrisk 
polstret kile 

4 cm

10 cm

10 cm

Manchetter til underkrop

Lympha Press Comfy Benmanchet med lynlås 

Benmanchetter er velegnede til personer, som har ødem i ét ben eller med ødem i 
begge ben uden involvering af abdomen. 
Benmanchet med velcro har 12 luftkamre, hvoraf 1-2 er i foden.
Omkredsen kan justeres ved hjælp af kiler. 

*) Ved indsættelse af den rektangulære kile forøges manchetmålene, A til E  - i det blå område - med 10 cm. 

Comfy 
Benmanchet Manchetdimensioner (cm) Manchetdimensioner med 

Asymmetrisk Kile (cm)
Rektangulær 

Kile (cm)*
Varenr. HMI Nr. Størrelse A B C D E F L Varenr. A B C D E Varenr.

022195 109729 2-75 S+ 66 56 46 43 48 26 75 022137 76 66 56 48 52 022141
022189 65091 2-85 M 70 60 47 42 48 26 84 022138 80 70 56 49 52 022142
022190 65092 2-95 M+ 78 68 51 43 48 26 95 022140 90 82 60 49 52 022144
022191 65118 3-65 L 81 73 60 56 54 37 65 022137 91 83 70 59 60 022141
022192 65093 3-75 L+ 85 76 61 56 54 37 75 022138 95 86 71 59 60 022142
022193 65094 3-85 L++ 90 80 63 56 54 37 85 022139 100 90 73 59 60 022143
022194 103362 4-75 WL+ 94 79 64 64 58 41 75 022138 104 89 73 68 59 022142
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Tegning af buksemanchet med
længdemål og referencepunkter.

Manchetter til underkrop

Lympha Press Buksemanchet 
i flere størrelser 

Buksemanchetterne Standard og XL anvendes 
til personer med gener i ben og/eller i hofte- og 
maveregion. 

For at lette på- og aftagning af buksemanchetten, 
leveres de med slangeudgang ved fødderne. Fodens 
vinkel justeres ved hjælp af ”hajfinner,” som sidder på 
vristen. 

Manchetterne tilpasses personens størrelse vha. af 
tre lynlåse, placeret på ydersiden af hvert bukseben. 
Omfanget kan yderligere forøges med kiler i siderne. 
Buksemanchetten har 24 overlappende luftkamre.

Varenr. HMI Nr. Navn Maksimale manchetdimensioner (cm)
A (talje) B (hofte) C (lår) D (knæ) E (ankel) F (perifert)

022066 119483 Buksemanchet Standard med 
slangeudgang ved fod 135 134 72 66 58 45

- - Buksemanchet  
Standard med 1 sæt kiler 145 154 82 76 65 50

- - Buksemanchet  
Standard med 2 sæt kiler 155 174 92 86 72 55

022074 119814 Buksemanchet XL -
slangeudgang ved fod 166 161 80 82 76 60

- - Buksemanchet XL  
med 1 sæt kiler 176 181 90 92 83 65

Buksemanchet XL
med 2 sæt kiler 186 201 100 102 100 70

022007 - Kilesæt til buksemanchetter (højre og venstre)
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Tegning af LymphaPod manchetten i sin helhed med referencepunkter. 
Ved måltagning måles hvert ben for sig.

Lympha Press til bariatriske personer

Varenr. HMI 
Nr. Navn

Maksimale manchetdimensioner (cm)
A (talje) B (hofte) C (lår) D (knæ) E (ankel/

hæl)
F (manchet-

bund)

022181 78892 LymphaPod Buksemanchet med 
slangeudgang i højre side 206 212 130 125 104 87

022179 65113 LymphaPod Buksemanchet med 
slangeudgang i venstre side 206 212 130 125 104 87

- - LymphaPod med 1 kile i en side 222 227 143 138 114 95

- - LymphaPod med 1 kile i hver side 238 242 143 138 114 95

022177 Kile til højre side af manchetten
022176 - Kile til venstre side af manchetten

LymphaPod Buksemanchet 

Lympha Press er det eneste intermitte-
rende kompressionssystem til personer, 
som vejer op til 300 kg.

LymphaPod er ergonomisk designet til 
store personer med begrænset mobilitet.
LymphaPod dækker hele underkroppen 
og har 40 overlappende luftkamre. 
Der er to separate bukseben inden i 
manchetten.

LymphaPod kan kun anvendes med 
Lympha Press Optimal.



Vejledende Referenceguide

Skema 1: Venøs Insufficiens/Venøse Sår/Venøs Stase

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav kompression <40 mmHg

Personer med sår, nedsat følesans eller 
skrøbeligt væv. Trykket kan forøges under 
monitorering, hvis der ikke er opstået 
ubehag.

60 minutter en til to gange dagligt. 
Kortere, hyppigere sessioner kan 
være fordelagtige for patienter som 
kan håndtere det.
Størst effekt opnås ved anvendelse 
af kompressionspumpen sidst på 
dagen.

Moderat kompression 40-60 
mmHg De fleste brugere.

Høj kompression >60 mmHg Ekstreme fibrotiske forandringer. 
(Lipodermatosclerose).

Skema 2: Underekstremitets Lymfødem

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav til moderat 
kompression

30-60 
mmHg

Lav til normal Body Mass, Stadie 1 eller 
Stadie 2 Lymfødem, patienter med sår,
nedsat følesans eller skrøbeligt væv.
Trykket kan forøges under monitorering, 
hvis der ikke er opstået ubehag.

60 minutter en til to gange dagligt. 
Størst effekt opnås ved anvendelse 
af kompressionspumpen sidst på 
dagen.

Moderat til høj 
kompression >60 mmHg

Stadie 3 Lymfødem, svær fibrose og/
eller høj Body Mass. 
Anvend <40 mmHg kompression på 
abdomen for komfort.

Skema 3: Overekstremitets Lymfødem /Post-Mastektomi Lymfødem

Kompressionsniveau Tryk Hensigtsmæssig for: Frekvens/Varighed

Lav til moderat 
kompression

30-50 
mmHg

Lav til normal Body Mass, Stadie 1 eller 
Stadie 2 Lymfødem, patienter med sår,
nedsat følesans eller skrøbeligt væv.
Trykket kan forøges under monitorering, 
hvis der ikke er opstået ubehag.

60 minutter en til to gange dagligt.
Størst effekt opnås ved anvendelse 
af kompressionspumpen sidst på 
dagen.

Moderat til høj 
kompression

40-60 
mmHg

Stadie 2 eller Stadie 3 svær fibrose og/
eller høj Body Mass. 
Anvend <40 mmHg kompression på 
torso for komfort.

Gældende for alle indikationer:
1. Udeluk kontraindikationer.
2. Afprøv indledningsvist kompressionspumpen på patienten med lavt tryk. Forøg trykket, hvis der ikke er tilstrækkelig 

effekt. Man skal ikke føle ubehag, imens kompressionspumpen anvendes. Undersøg årsagen hvis brugeren føler 
ubehag. Reducering af trykket kan muligvis lindre ubehaget.

3. Efter kompressionssessionen bør der inspiceres for ødemreduktion, blødgørelse og øget fleksibilitet af væv. 
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Målepunkter på kroppen til brug 
ved bestemmelse af manchetstørrelse

Målepunkter på kroppen - tages med løst målebånd. 

Til overkropsmanchetter Arm Comfy arm Jakke
Omkreds underarm, bredeste sted x x x
Omkreds albue, strakt arm x x x
Omkreds overarm, bredeste sted x x x
Omkreds brystkasse, bredeste sted x x
Omkreds talje x x
Armlængde, strakt arm (langefingerspids til armhule) x x x
Angiv om der er ødem i højre eller venstre side x

Til underkropsmanchetter Ben med velcro eller lynlås Buks standard, XL eller 
LymphaPod

Omkreds ankel x x
Omkreds læg, bredeste sted x x
Omkreds knæ, strakt ben x x
Omkreds lår, bredeste sted x x
Omkreds hofte, bredeste sted x
Omkreds talje x
Benlængde medialt fra gulv til skridt x x

Armmanchet JakkemanchetComfy Armmanchet

Benmanchet med velcro 
og fire luftkamre i foden

Comfy Benmanchet med 
lynlås og et luftkammer i 
foden

Buksemanchet Standard 
eller XL

LymphaPod Buksemanchet

Vedr. valg af manchetters størrelse
Når kompressionspumpen fylder luft i manchetterne, vil luftpåfyldningen tilpasses efter det valgte tryk og 
kropskonturen. Vælg derfor manchetter som er større end kropsmålene. 

Ved valg af benmanchetter skal man tænke på, at manchetten trækkes nedad (i perifer retning) når luftkamrene 
under foden fyldes med luft. Derfor rekommenderes det, at vælge en benmanchet som er ca. 10 cm længere end 
personens benlængde.
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Derfor.....

”Som markedets foretrukne 
leverandør, er vi drevet af 
tanken om at gøre en forskel, 
og vi gør os umage med at 
bidrage til en reel forbedring 
af vores brugeres sundheds-
tilstand og livskvalitet”.

Hvorfor vælge Lympha Press?

• Lympha Press har været anvendt på verdensplan i over 
50 år, og effekten er medicinsk dokumenteret. 

• Sortimentet er bredt og udvikles og forbedres løbende. 
Det kan tillige anvendes til svært overvægtige patienter.

• Holdbart udstyr i brugervenligt innovativt design til 
konkurrencedygtige priser med 2 års garanti.

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

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.

Kontaktpersoner:
    Sjælland: Pernille Krogh | Tlf.: 2125 3195  | pk@apodan.dk
 Fyn & Jylland: Gitte Yding | Tlf.: 2830 9657 | gya@apodan.dk

Pernille Gitte

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


