
 Lympha Press Optimal Plus 
med styrning från Applikation i mobilen

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus är en kraftfull, effektiv 
och pålitlig flerkammarkompressionspump. Den 
har unika funktioner som styrs från mobilen i en 
mycket lättanvänd Applikation.
På pumpens display, eller med hjälp av en 
applikation, kan programmen anpassas 
individuellt efter varje användares behov.
Pumpen kan användas med alla Lympha Press 
multikammarmanschetter.

• Justerbart graderat tryck, eller likadant tryck 
i varje luftkammare

• Justerbar paustid mellan uppblåsning och 
deflation

• Justerbart kvarhållande tryck i en 
inflationscykel, vilket ger en individuell 
kompressionstid

• Stängning av enskilda luftkammare

Varunr. Vikt (kg) Storlek (cm) Tryck mmHg
022104 4,5 19,8 x 34 x 24 20-90

Programmer: 

• Pretherapy
• Sequential
• Wave
• Post-therapy

Indikationer:

• Primärt lymfödem
• Sekundärt lymfödem
• Lipödem
• Venös insufficiens
• Venösa sår
• Inaktivitetsödem
• Ödem efter idrottsskador eller andra trauman
• Optimering av sårläkning
• Minskning av smärta och svullnad efter trauma/

kirurgi

Kontrandikationer:

• Känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller 
tromboflebit

• Under en inflammatorisk flebitisk process 
• Akut infektion i den drabbade extremiteten 
• Obehandlad/dekompenserad hjärtsvikt
• Allvarlig arterioskleros eller andra ischemiska 

kärlsjukdomar
• Alla omständigheter där ökat venöst och 

lymfatiskt återflöde är oönskat 

Försiktighet: 

Försiktighet bör iakttas vid användning på personer med hjärtsjukdomar. Rådgör med personens ansvarige läkare. Högt 
tryck rekommenderas inte för personer med perifer ocklusiv artärsjukdom. Buken bör inte behandlas under graviditet.
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Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.

Om Lympha Press Optimal Plus

Pretherapy:

Pretherapy-programmet är ett unikt förberedande 
intensivprogram för kroppens centrala område. Det 
förbereder lymfsystemet i området närmast bålen, så att mottagandet av ödemvätskan från perifera delar av 
kroppen lättare kan passera. 

Pretherapy-programmet förbereder lymfsystemet inför något av de två lymfdränageprogrammen som Lympha 
Press Optimal V2 erbjuder. Vid skador i lymfsystemet är det extra viktigt att börja med detta program.  
Trycket över bålen är förinställt till 40 mmHg och programmets varaktighet är 10-15 minuter.

Sequential:

Sequentialprogrammet är ett huvudprogram 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: 

Wave-programmet, till skillnad från Sequential håller inte kvar trycket under varje kompressionscykel. Det kom-
primerar tre kamrar i taget och flyttar sig sakta uppåt - som en våg.  
Lämpar sig speciellt bra till personer som inte klarar långvarigt tryck, t.ex. personer med generaliserad smärta.

Post-therapy: 

Posttherapy är ett avslutande program. Programmet ger en koncentrerad komprimering i ett valt område 
antingen centralt, medialt eller perifert.
Programmet avslutas med två Wavecykler.

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkam mare 
som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det 
högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande 
kammare med minimum 1 mmHg. 

Det graderade trycket hjälper kraftfullt och 
samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand 
om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan 
individualiseras i varje kammare med hjälp av en 
enkel programvara som medföljer.

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