
Lympha Press Optimal Plus - med app styring

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus er en robust, 
pålidelig og effektiv dynamisk multikammer 
kompressionspumpe med unikke funktioner. 
På pumpen eller ved hjælp af en letanvendelig 
app kan programmerne tilpasses den enkelte 
brugers behov og ønsker.
Pumpen kan anvendes med samtlige 
multikammermanchetter. 

• Justerbart gradueret- eller ens tryk i 
luftkamre

• Justerbar pausetid mellem inflation/ 
deflation

• Justerbart vedholdende tryk i hver inflation, 
muliggør individuel kompressionstid

• Aflukning af luftkamre

Varenr. HMI Nr. Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022104 130295 4,5 19,8 x 34 x 24 20-90

Programmer: 

• Pretherapy
• Sequential
• Wave
• Post-therapy

Indikationer:

• Primær lymfødem
• Sekundær lymfødem
• Lipødem
• Venøs insufficiens
• Venøse sår
• Inaktivitetsødem
• Ødem efter traume og sportsskader
• Optimering af sårheling
• Reduktion af smerter og hævelse efter 

tilskadekomst/kirurgi

Kontrandikationer:

• Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT) 
eller tromboflebit

• Under en inflammatorisk flebitisk proces
• Akut infektion i den berørte ekstremitet
• Dekompenseret hjertesvigt
• Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske 

vaskulære sygdomme
• Enhver omstændighed, hvor øget venøs og 

lymfatisk tilbageløb er uønsket
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Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.

Lympha Press Optimal Plus - Programmer

Pretherapy: 

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt bearbejder kroppens centrale områder. Formålet med 
Præterapi er, at lymfesystemet først skal tage hånd om den ekstracellulære væske beliggende i  de centrale 
dele af kroppen, inden de perifere områder komprimeres.

Programmet er baseret på principperne i den manuelle lymfedrænage, som begynder centralt. Præterapi er 
særligt vigtigt, når lymfesystemet er dysfunktionelt. 

Sequential:   

Sequential er et hovedprogram som fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle 
luftkamre er fyldt med luft, lettes trykket og der er en kort pause, inden inflationen starter forfra igen. 

Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der 
behøver længere tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten. 

Wave:  

Wave er et andet hovedprogram. Her fyldes manchettens luftkamre i perifer til central retning som en ”bølge”. 
Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen til luftkammeret tættest på kroppens midte, lettes trykket og der er 
en kort pause inden inflationen starter forfra igen.
Når ”bølgen” bevæger sig op ad legemsdelen, er der altid flere luftkamre fyldt samtidigt for at give 
kompression i tilstrækkeligt tid, for at lymfesystemet kan håndtere den ødematøse væske, og forhindre 
tilbageløb.

Dette program komprimerer et mindre område ad gangen, derfor er det velegnet til personer, som ikke har 
brug for lang tids perifer kompression eller personer med smerter. 

Post-therapy:  

Postterapi er et afsluttende program. Programmet giver fokuseret kompression i et valgt område enten 
centralt, medialt eller perifert. 
Postterapi afsluttes med to Wave inflationer. 

Forsigtighed: 

Pga. bevægelse af væsker i kroppen under brug af systemet skal der udvises forsigtighed ved anvendelse på personer 
med hjertesygdom. Et højt tryk anbefales ikke for personer, som har perifer okklusiv sygdom.
Maveregionen bør ikke komprimeres under graviditet.


