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Ödemet lindras och livskvalitén ökar!
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Lympha Press 
kompressionsutrustningar 

Ett oöverträffat, dynamiskt, intermittent, 
pneumatiskt kompressionspumpssystem 

Pålitligt, effektivt och skonsamt.
Lympha Press ger en välgörande 
kompressionsmassage med hjälp av individuellt 
inställt program och lufttryck. Resultaten är 
många, bl.a. ödemminskning och uppmjukning av 
hud och fettvävnad.  

Lympha Pressystemet är konstruerat för 
att användas med individuellt utprovade 
manschetter för armar, ben och kropp med 

upp till 40 överlappande luftfickor. På Lympha 
Presspumparna ställer man in tid och tryck på 
Lympha Press Optimal finns även programval. 
Pumparna har två uttag så att man kan behandla 
hela underkroppen eller hela överkroppen 
samtidigt.  

Vid regelbunden användning av Lympha Press 
lindras de kroniska symptomen, vilket möjliggör 
funktionell förbättring. Detta underlättar vardagen 
och ökar livskvaliteten för individen. 

Lympha Press används på sjukhus och kliniker 
och kan förskrivas som hjälpmedel i hemmet i din 
hemregion. Reglerna är olika i olika regioner. .
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Om Lympha Press kompressions- 
manschetter
Manschetterna är så kallade multikammarman-
schetter med upp till 40 överlappande luftkam-
rar. Manschetterna är gjorda av  
slitstark nylon och samtliga manschetter  
levereras med integrerade slangbuntar. 

Manschetterna kan rengöras med desifektions-
medel eller mekanisk - se Apodans information 
om rengöring.  

Det rekommenderas att använda hygienbyxa, 
hygienjacka eller dylik tunn klädsel utan söm-
mar under manschetterna för att skydda huden. 
Manschetterna finns i olika storlekar och i ett brett 
sortiment till hela kroppen. 

Samtliga illustrerade storlekstabeller avser 
mätninger på manschetterna utan luft, inte på 
kroppsdelar. 

Se våra instruktionsvideor på  
www.lymphapress.se.  
Välj ”Lympha Presspumpar SE” och välj instruk-
tionsvideor.

Alla manschetter har 
överlappande luftkamrar

Manschetten kan justeras i storlek via blixtlås eller  
kardborreband
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Lympha Press Armmanschett 
med integrerad skuldra 

Armmanschettarna rekommenderes 
till brukare som har ödem i en arm. 
Manschetten utövar kompression på 
en arm och samma sidas skuldra. Det 
sinnrika med en armmanschett som 
har skulderdel är att vätskan inte ska 
stanna vid skuldran, utan pressas förbi 
skuldran så att den lättare tas om hand 
av lymfkärl och lymfnoder högre upp. 

Manschetten sitter på plats under hela 
behandlingen med ett stadigt diagonalt 
band över kroppen (se bild). Med ett 
enkelt program kan kompressionen 
i skulderdelen kopplas bort, om så 
önskas. Brukaren har den andra handen 
fri under behandlingen. 

Armmanschetterna har 12 överlappande  
luftkamrar och finns i 2 längder. Varje 
armmanschett kan regleras till två olika 
storlekar med hjälp av integrerade 
dragkedjor.

Manschetter till överkroppen

Varunr. Storlek Maximal manschettdimension (cm) Längdmått  (cm)

A (överarm) B (armbåge) C (perifert) L2

022135 Standard/Medium 63 49 41 72
022136 XL 74 56 49 91

Måttabell för armmanschett med integrerad skuldra 
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Varunr. Storlek Maximal manschettdimension (cm) Längdmått  (cm)

A (överarm) B (armbåge) C (perifert) L2

022135 Standard/Medium 63 49 41 72
022136 XL 74 56 49 91

Måttabell för armmanschett med integrerad skuldra 

Manschetter till överkroppen 

Arm och torso

Storleksstycke

Lympha Press Comfy 
Armmanschett (halvjacka)

Comfy Armmanschetten rekommenderas 
till personer som har ett ödem i en arm och 
som på samma sida har lymfkärlsproblem 
på bålen. Trycket från Comfy Armmanschet-
ten tillser att fri vätska mellan cellerna skon-
samt transporteras utan att belasta arm-
hålan, varför manschetten passar utmärkt till 
personer som gjort en axillarutrymning, dvs. 
tagit bort lymfnoder i armhålan.

Användaren kommer att ha den motsatta 
armen fri, vilket underlättar användandet i 
hemmet. Manschetten har 12 överlappande 
luftkamrar. För korrekt passform justeras 
storleken med band.

Vid beställning av ComfyArm, höger eller vänster 
sida, beställs storleksstycket separat.

Varunr. Höger sida Maximal manschettdimension
brösthöjd (cm)

022202 Comfy Armmanschett, höger arm och torso -
022206 Storleksstycke till 022202 - Small 115
022204 Storleksstycke till 022202 - Medium 125
022207 Storleksstycke till 022202 - Large 140

Varunr. Vänster sida Maximal manschettdimension
brösthöjd (cm)

022203 Comfy Armmanschett, vänster arm och torso -
022205 Storleksstycke till 022203 - Small 115
022209 Storleksstycke till 022203 - Medium 125
022208 Storleksstycke till 022203 - Large 140



6

Manschetter till överkroppen

Lympha Press Jackmanschett

Jackan är anpassad till personer med 
ödem i armar, skuldror och bröstkorg. 
Ödemet leds förbi armhålan, där pas-
sagen hos många användare är mycket 
begränsad. Jackan har 24 överlappande 
luftkamrar.  
Storleken regleras med hjälp av band 
och kilar. 

Fotavbrytare rekommenderas som tillbehör 
så att brukaren själv kan stänga av Lympha 
Press Optimal V2.

Storlekstabell Maximal manschettdimension (cm)

Varunr. Namn L2 C1 C2 C5
022033 Jackmanschett, armlängd 72 cm 72 123 123 48
022035 Jackmanschett, armlängd 57 cm 57 123 123 48

022032 Rektangulär kil till rygg - 133 133 -
022036 En kil till ryggen och två kilar till ärmarna. Passar 

jackmaschett 022033.
- 133 133 58

022047 Rektangulär, vadderad kil till framsidan - 137 137 -

022048 Triangulär kil till rygg - 137 126 -
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Varunr. Varunamn Längd (cm) Bredd (cm)
022085 Kil till underben till benmanschett med kardborrband 30 30  
022086 Kil till lår till benmanschett med kardborrband 35 30 

Omkretsen av manschetten ökas med 20 cm med hjälp av en kil. 

Varunr. Storlek

Maximal manschettdimension (cm)

Manschettlängd (cm) 
Manschettomkrets

lår (cm)
Manschettomkrets

ankel (cm)

022121 2-75 70   50 75
022122 2-85 76 50 85
022123 2-95 80 50 95
022124 2-105 84 50 105
022125 3-75 76 53 75
022126 3-85 80 53 85
022127 3-95 85 53 95
022131 3-105 90 53 105
022128 4-75 90 68 75
022129 4-85 96 68 85
022130 4-95 108 68 95

Lympha Press kilar till benmanschetter med kardborreförslutning

Manschetter till underkroppen

Lympha Press Benmanschett med kardborrband 

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i 
båda benen utan att kroppen behöver involveras i behandlingen.  
Benmanschett med 12 överlappande luftkamrar, varav 4 är i fotdelen. Detta ger 
en mycket bra kompressionsbehandling till foten och ankeln. 
Benmanschetten kan individanpassas med kardborrband och vid behov med kilar.
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*) Vid användning av den rektangulära extensionskilen, ökar manschettmåttet A – E (i det blå område) med 10 cm.

Manschetter till underkroppen

Lympha Press Comfy Benmanschett 

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan 
att centrala delar av kroppen är involverade. 
Benmanschetten inkluderar fot och har 12 överlappande luftkamrar, varav 2 är i fotdelen. 
Manschetten med blixtlåsförslutning kan inte individanpassas som den med kardborreförslutning. 
Omkretsen kan ökas med hjälp av kilar. 

Asymmetrisk  
(vadderad)

kil

Rektangulär
(icke vadderad)

kil

Comfy 
Benmanschett Manschettmått (cm) Mått med asymmetrisk kil (cm) Rektangulär 

kil (cm)*
Varunr. Storlek A B C D E F L Varunr. A B C D E Varunr.

022195 2-75  S+ 66 56 46 43 48 26 75 022137 76 66 56 48 52 022141
022189 2-85 M 70 60 47 42 48 26 84 022138 80 70 56 49 52 022142
022190 2-95 M+ 78 68 51 43 48 26 95 022140 90 82 60 49 52 022144
022191 3-65 L 81 73 60 56 54 37 65 022137 91 83 70 59 60 022141
022192 3-75 L+ 85 76 61 56 54 37 75 022138 95 86 71 59 60 022142
022193 3-85 L++ 90 80 63 56 54 37 85 022139 100 90 73 59 60 022143
022194 4-75 WL+ 94 79 64 64 58 41 75 022138 104 89 73 68 59 022142
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Referenspunkter till måttabell

Manschetter till underkroppen

Varunr. Navn
Maximal manschettdimension (cm)

A ( midja) B (höft) C (lår) D (knä) E (ankell) F (omkrets vid 
fotänden) 

022066 Byxmanschett Standard  
med slangutgång vid fot 135 134 72 66 58 45

- Byxmanschett Standard med 1 par kilar 144 154 82 75 65 50

- Byxmanschett Standard med 2 par kilar 152 168 92 84 72 55

022074 Byxmanschett XL med slangutgång vid fot 170 164 85 82 76 60

- Byxmanschett XL med 1 par kilar 179 184 95 92 83 65

- Byxmanschett XL med 2 par kilar 186 201 100 102 100 70

022007 Kilar till Byxmanschett (höger och vänster)

Lympha Press Byxmanschett 
i flera storlekar 

Byxmanschetterna Standard och XL 
används till personer med ödem i ena 
eller båda benen där höftpartiet och 
magregionen behöver behandling. 
För att underlätta på- och avtagande 
av manschetterna, leveras de nu med 
slangutgång vid anklarna. 

Storleken regleras med hjälp av tre 
dragkedjor som är placerade längst med 
utsidan på vardera byxben. Storleken 
kan ytterligare regleras med hjälp av kilar 
som kopplas till dragkedjorna i sidorna 
av byxbenen. Byxmanschetten har 24 
överlappande luftkamrar.

Det finns även en Byxmanschett för 
personer med obesitas, Lympha Pod.  

Fotens vinkel regleras med hjälp av 
”hajfenor” som sitter vid vristen. 

Måttabell till Byxmanschett standard och XL (cm)
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Teckning av LymphaPod manschett i sin helhet med referenspunkter. 
Mätning bör göras av båda benen.

LymphaPod Byxmanschett 

Lympha Press är det enda intermittenta
kompressionssystemet som även har kompres-
sionsmanschetter till personer som väger mel-
lan 150–300+ kg.
 
LymphaPod täcker hela underkroppen med 
sina 40 överlappande luftkamrar.
 
LymphaPod har två separata byxben inuti man-
schetten, som vid behov kan regleras i grenhöjd, 
t ex vid överhäng av mage och/eller lår.
 
LymphaPod är ergonomiskt designad till stora 
personer med begränsad rörlighet.
 
LymphaPod kan endast användas med Lympha 
Press Optimal och senare modeller.

Preterapiprogrammet rekommenderas inte när 
man använder LymphaPodmanschetten.

LymphaPod till personer med obesitas

Varunr. Namn
LymphaPod Byxmanschett, mått i cm

A (midja) B (höft) C (lår) D (knä) E (ankel) F (omkrets vid 
fotänden)

Max Max Max Max Max Max

022181 LymphaPod Byxmanschett med 
slangutgång på höger sida 206 212 130 125 104 87

022179 LymphaPod Byxmanschett med 
slangutgång på vänster sida 206 212 130 125 104 87

- LymphaPod med 1 kil i den ena sidan 222 227 143 138 114 95

- LymphaPod med 1 kil i varja sida 238 242 143 138 114 95

022177 Extensionskil till högra sidan av LymphaPod manschetten
022176 Extensionskil till vänstra sidan av LymphaPod manschetten
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Mätpunkter på kroppen 
inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in! 

Till överkroppmanschetter Armmanschett Comfy arm Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället x x x
Omkrets armbåge, med sträckt arm x x x
Omkrets överarm, bredaste stället x x x
Omkrets bål i brösthöjd x x
Omkrets midja (mellan revben och höftben) x x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla) x x x
Ange höger eller vänster sida x

Till underkroppsmanschetter Benmanschetter, alla Byxmanschetter och 
LymphaPod

Omkrets ankel x x
Omkrets vad, bredaste stället x x
Omkrets knä, med sträckt ben x x
Omkrets lår, bredaste stället x x
Omkrets höft, bredaste stället x
Omkrets midja x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren) x x

Armmanschett JackmanschettComfy Armmanschett

Val av manschettstorlek
När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. 
Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten. 

Tänk på att när luften fylls i  benmanschettens luftkamrar under foten, så kommer manschetten att dras något 
nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än 
personens benlängd.

Benmanschett med 
kardborrband och fyra 
luftkammare i foten

Comfy Benmanschett 
med blixtlås och en 
luftkammare i foten

Byxmanschett Standard 
eller XL

LymphaPod Byxmanschett
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Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm, Danmark

- Varför? - Just därför att...

”Som marknadens vinnande
leverantör, drivs vi av viljan, 
idén och numera möjligheten 
att kunna göra skillnad för 
personer med ödem.”
Målet är att förbättra använ-
darens hälsa och livskvalité”.
   

Lympha Press

• Är en CE-märkt medicinkteknisk utrustning.

• Har använts över hela världen i över 50 år och har en 
medicinsk, bevisad effekt.

• Utbudet på produkter och tillbehör är brett med 
storlekar som passar alla.

• Är ett innovativt system och lyssnar på brukaren för att 
ständigt se till att utrustningen är under utveckling och 
förbättring. 

• Är ett användarvänligt och hållbart system med 
konkurrenskraftiga priser och 2 års garanti.

 

Varför vänder sig de flesta till leverantören 
APODAN A/S? 

• Apodan är en etablerad och erfaren dansk leverantör av 
vårdprodukter sedan 1962, är ISO-certifierad 13485.

• Har legitimerade sjuksköterskor, medicinsk lymfterapeut 
och välutbildad sjukvårdspersonal med mångårig 
erfarenhet av kompression. 

• Kundtjänst / teknisk support mellan kl. 8-16 vardagar.

• Lagerhåller varor i Danmark för säkerställande av snabb 
och säker leverans.

• Kan vid behov erbjuda konsultationsverksamhet med 
lymfterapeut. 

För mer information, kontakta:

Pernille Krogh
Produktchef

Tlf.: +45 2125 3495
pk@apodan.dk

Johan Helmer
Konsult

Tlf.: 727 152 575 
vistamedicalab@gmail.com

Sue Mellgrim
Konsult

Tlf.: 070 853 0787
info@lymfterapi.com


