
Baggrunden var, at jeg d. 17. maj 2012 fik 2 blodpropper i hjertet, der ødelagde min hjertemuskel. En lang og uvis 
tid skulle gå herfra. Jeg blev hjerteopereret 17 gange over en 5-årig periode – 2012-2017. I samme periode døde 
jeg 11 gange, men blev genoplivet af min kone og pacemaker. I slutningen af 2016 fik jeg indopereret en mekanisk 
hjertepumpe, der gik på batterier, da mit hjerte ikke kunne pumpe længere. Et normalt fungerende menneske har 
en pumpekapacitet på 67% - min var på 5%. Altså næsten død.

Den mekaniske hjertepumpe gjorde mig så fysisk god, at jeg blev skrevet op til et donorhjerte. Endnu en gang 
var jeg smadderheldig. Donorhjertet kom i begyndelsen af 2017. Donorhjertet ændrede mit liv totalt. Jeg fik hjerte-
pumpekapacitet som et normalt menneske, og kunne passe mit arbejde igen som folkeskolelærer. Der var dog en 
ulempe. Under transplantationen blev mine lymfekar i venstre ben ødelagte. Store hævelser i benet, senere begge 
ben. Mange støttestrømper blev afprøvet og testet. Men efter kortere perioder hævede benet/benene op igen – til 
kæmpestor gene i mit arbejdsliv, men også privat.

Jeg kunne ikke gå ture – for mine ben hævede op ved motion. Jeg kunne ikke bøje benene grundet væske-
ophobninger i knæene. Mine ben smertede voldsomt. Jeg spiste mange smertestillende piller, så jeg kunne passe 
mit arbejde. Livskvaliteten faldt – selvom jeg var helt euforisk over mit nye hjerte – det var der nemlig intet i vejen 
med. Det pumpede på livet løs. Jeg var til hundredevis af undersøgelser på sygehuset. Intet virkede. Jeg betalte selv 
for massage, det hjalp kortvarigt.

Så blev jeg henvist til Lymfødemklinikken på Aarhus Universitetshospital. Jeg blev målt og målt. Skulle lave øvelser. 
Så skete der et mirakel. Jeg blev lagt i en Lympha Press pose. Fra dette tidspunkt kom livskvaliteten, gangdistancer 
– et helt nyt liv igen, igen. Lympha Press Optimal har taget alle generne fra lymferne. Væsken holdes nede/væk, 
smerterne er væk, så jeg igen har fået mit normale liv tilbage. Jeg anvender ”posen” 1 time dagligt, med forskellige 
indstillinger alt efter, hvordan min dag har været.

Denne time er min time. Jeg skal intet. Jeg lytter til musik, læser eller tænker store tanker – og pludselig er tiden 
gået. Følelsen efterfølgende er fantastisk let i benene – Nu har jeg et komplet liv igen. 

Livsglade hilsner 
Ejner 

PS. Posen har også påvirket min hustrus liv positivt.
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Effekt af Lympha Press

• Ødemreduktion
• Øget mobilitet
• Øget livskvalitet


