
 
QUICKGUIDE  
LYMPHA PRESS MINI  PRESS        

 

  

 

 

 

LYMPHA PRESS KOMPRESSIONSSYSTEM: 
Lympha Press er et kompressionssystem, som giver lufttrykmassage.  

Det består af en pumpe, der forbindes til en manchet via luftslanger.  

Det pulserende lufttryk lindrer generne ved bl.a. ødem. 

I Lympha Press Mini Press er lufttrykket det samme i alle luftkamre.  

Lufttrykket angives i mmHg.  

For yderligere information henvises til brugervejledning og 
instruktionsvideo om håndtering af manchet på hjemmeside:  
 

 

lymphapress.dk   

 

 

SAMMENKOBLING AF LYMPHA PRESS MINI PRESS OG MANCHET:  
 
 

• Anbring pumpen på et hårdt og fladt underlag.  
 

• Sæt den elektriske ledning ind på venstre side af pumpen og i en 
egnet stikkontakt. Tænd for stikkontakten.  
 

• Det store stik i slangebundtet sættes ind i Lympha Press Mini Press 
på forsiden. Det er vigtigt at tage fat i stikket og ikke slangerne, når 
stikket føres ind i pumpen.  
 

• Pilene på siden af stikket, skal pege opad. Der høres et lille klik, når 
stikket sidder på plads.  

 

• Det er muligt at anvende to manchetter samtidigt. Hvis man kun 
anvender en manchet, skal den anden luftudgang i pumpen blokeres 
med den store blindprop, som vist på foto.  
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LYMPHA PRESS MINI PRESS REGULERINGSKNAPPER:   
  

Knap Funktion 

 
 Strømudtag til strømkabel: Er placeret på venstre side af pumpen. 

 
Start/Stop knap: Bruges til at starte/stoppe pumpen. Placeret på venstre side af pumpen. 

 

Time-knap (Tid): Indstilling af kompressionstid. 

Tidsindikatorer: Lyser ved valgt indstilling af kompressionstid. 

Tryk på Time-knap, for at indstille tid. Her kan vælges mellem 15, 30, 45, 60 eller 90 min. 

Når den indstillede tid er gået, slukker Lympha Press Mini Press automatisk.  

 

Pressure-knap (tryk): Indstilling af tryk (20-80 mmHg). 

Tryk og hold Pressure-knappen nede, mens du indstiller tryk. Når knappen slippes, er 
trykket låst. 

 

Start/Stop-knap: Bruges til at starte eller stoppe kompressionen. 

Lympha Press Mini Press kan når som helst stoppes, ved at trykke på STOP 

 

Lysindikator: 

Hvid - Pumpen er tændt. Kompressionen er ikke startet 

Grøn - Kompressionen er i gang 

Rød - Indikerer funktionsfejl (Se brugervejledning) 

 

EFTER ANVENDELSE:  
Når pumpen er færdig, tages manchetten af. Ledningen tages ud af pumpen og stikkontakten.  

TRANSPORT: 
Ved transport trækkes den elektriske ledning ud af pumpen og stikkontakten. Slangebundterne afmonteres 
fra pumpen ved at trykke ned på kliklåsen og forsigtigt trække stikkene ud af pumpen. Det hele bør pakkes i 
en god taske, som beskytter pumpe og manchet.  

RENGØRING:  
Det elektriske stik skal være ude af stikkontakten, når pumpen og manchetten aftørres med en fugtig klud 
eller egnet desinfektionsmiddel. Der må ikke komme væske ind i pumpen.   
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