
”Jeg har oplevet ændringer især i bevægelighed. Jeg kunne bøje mine knæ mere end sædvanligt. Jeg kunne også 
ligge kortvarigt på knæ. Konsistensen af ødemet blev blødere, omfanget føles mindre og tyngdefornemmelsen 
meget mindre. 

Jeg oplevede på de 14 dage at jeg bedre kunne klare min dagligdag med børn, familie og mit fuldtidsarbejde. Men 
også at jeg havde mod på mere fordi jeg vidste, at når benene sidst på dagen blev tykke og tunge, kunne jeg give 
dem en tur i Lympha pressen og det ville hjælpe. Jeg kunne dermed motionere mere end jeg plejer, eller f.eks. gå 
ud at spise eller måske endda i biografen eller til forældremøde. Jeg har desuden sovet bedre.

Det har været en positiv oplevelse. Faktisk den eneste positive oplevelse i de 2,5 år jeg har haft lymfødem. Det er 
det første hjælpemiddel jeg har prøvet, der giver en lindring med det samme uden smerter som bivirkning (nat-
bandagering gør for eksempel at jeg altid vågner med smerter i benene og må have bandagerne af – og hvilket 
besvær det er, plus det ødelægger min søvn). For første gang har jeg oplevet, at jeg faktisk kan gøre noget ved 
lymfødemet. Det er umiddelbart en meget stor lettelse, selv om det ikke kan kurere lymfødemet kan det dog lette 
symptomerne lidt og give lidt lindring i hverdagen.”

Fortalt af en 45-årig kvinde, som de sidste 2,5 år har levet med sekundært lymfødem i begge ben og underliv. Hun 
oplevede en markant forbedring efter 14 dage med Lympha Press Optimal kompressionspumpe i kombination 
med en buksemanchet. Hun anvendte Lympha Press Optimal og manchetten 2 gange om dagen i 45 min. 
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Lympha Press Optimal V2 multikammer 
kompressionspumpe med buksemanchet

Effekt af Lympha Press

• Ødemreduktion
• Øget bevægelighed
• Færre smerter
• Øget livskvalitet


