
I går var en af de bedste dage ever! Fik bevilget en Lympha Press kompressionspumpe af kommunen. Hurtig ekspedition. 
Godkendt lige over middag af kommunen og kunne hente den om eftermiddagen. 
Kort fortalt fik jeg Lympha Press med en buksemanchet på prøve lige før påske. Læste om den herinde og tænkte, den 
måtte jeg da prøve. Vi er alle så heldige, at vi kan låne den i 14 dage gratis hos Apodan. Jeg kontaktede dem og kunne 
hente den om eftermiddagen. (Bor ikke langt derfra). Allerede efter første gang jeg anvendte den, kunne jeg mærke 
meget stor forskel. Jeg har stadie 1-2 lymfødem i mave, hofter og begge ben, efter endometriosekræft (blev behandlet 
som æggestokkræft, med fjernelse af alle lymfeknuder fra under mellemgulvet og ned i begge lysker). 
Har haft mange problemer med at få taget de rigtige mål og af den grund gået op i kompression til kl. 3 og kompression 
hele døgnet 24/7, fordi jeg ikke har fået den korrekte kompressionsbehandling. Jeg tror det er ved at lykkes, at få nogle 
strømpebukser der passer. Det har så også taget 10 mdr. og 5 forskellige par....... 

Men tilbage til ”vidunder” maskinen. Efter at jeg havde anvendt Lympha Press første gang, kunne jeg tage mine 
strømpebukser (der ellers var for små) på uden brug af gummihandsker! Efterfølgende har jeg tørretumblet dem, for at 
få dem mindre! Skal have taget nye mål her på mandag, så de kommer til at passe, nu lymfødemet er blevet mindre. 
Mine smerter og uro i benene er mindsket og det føltes nærmest, som at komme tilbage i mine gamle ben, inden jeg 
blev syg. Fantastisk følelse!

Lympha Press virker ved at fylde luft i luftlommerne i manchetten, det føles som en behagelig afslappende 
”lufttryksmassage”. Jeg har brugt maskinen morgen og aften og efter behov hvis jeg f.eks. har været ude og benene bare 
har gjort ondt og hævet op mere end normal. Den blev hurtig en naturlig ting i hverdagen. I løbet af få dage, forsvandt 
mine lændesmerter og neuropatierne i fødderne blev mindre. Men alt har en ende og efter at have afleveret maskinen, 
begyndte det hele forfra igen med smerter, uro, hævelse der ikke forsvinder i løbet af natten osv. Så jeg fik hurtigt sendt 
en ansøgning afsted til kommunen, lægeudtalelse osv. og i løbet at kort tid, har jeg så fået min egen Lympha Press med 
en buksemanchet. 

Det er i den grad fantastisk. 
Jeg ved godt at det lyder for godt til at være sandt, men det er i den grad en succeshistorie for mig, og jeg vil med glæde 
udbrede og fortælle om den, i det omfang jeg kan. Jeg vil ønske, at alle jer der lider, kan få afprøvet Lympha Press, og se 
om den kan hjælpe. Det var helt tilfældigt, at jeg læste om den her på fb. Jeg har begejstret fortalt om den inde på Riget, 
og de er meget lydhør og interesseret. Tænker bare, at muligheden skal udbredes så meget som muligt, nu vi alle står i 
en skod situation. Apodan kan kontaktes på tlf. 3297 1525. Ring til dem hvis I vil afprøve/vide mere om Lympha Press, og 
inden I kontakter jeres kommune. Det er vigtigt at man ikke siger noget forkert til kommunen! 

Ønsker jer alle en skøn dag

Venlig hilsen
Helle

Lindring af lymfødem i mave, hofter og ben 
med Lympha Press kompressionspumpe

”Jeg ved godt, at det lyder for godt til at være sandt, men det er i den 
grad en succeshistorie for mig, og jeg vil med glæde udbrede og 

fortælle om den, i det omfang jeg kan.”
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Lympha Press Optimal V2 multikammer 
kompressionspumpe med buksemanchet

Effekt af Lympha Press

• Ødemreduktion
• Færre smerter og ømhed
• Øget livskvalitet

(Dette indlæg er, uopfordret af Apodan, skrevet på Facebook og er med brugerens tilladelse gengivet her) 


