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LYMPHA PRESS KOMPRESSIONSSYSTEM: 
 

Lympha Press är ett kompressionssystem som ger lufttrycksmassage.  

Det består av en pump som ansluts till en manschett via luftslangar.  

Det pulserande lufttrycket lindrar smärta vid bland annat ödem. 

I Lympha Press Mini Press är lufttrycket detsamma i alla luftkamrar.  

Lufttrycket anges i mmHg.  

För ytterligare information om hantering av manschetten, hänvisar vi till bruksanvisning och 
instruktionsvideo på hemsidan:  
 

 

lymphapress.se   
 

 
 

ASNLUTNING AV LYMPHA PRESS MINI PRESS TILL MANSCHETT:  
 
 

• Placera pumpen på ett hårt och plant underlag.  
 

• Anslut elkabeln till pumpens vänstra sida och till ett lämpligt eluttag. 
Sätt på eluttaget.  
 

• Den stora kontakten i slangbunten ansluts till framsidan av Lympha 
Press Mini Press. Det är viktigt att hålla i kontakterna och inte i 
slangarna när kontakten ansluts till pumpen.  
 

• Pilarna på kontaktens sida ska peka uppåt. Det hörs ett svagt klick när 
kontakten är på plats.  

 
• Det går att använda två manschetter samtidigt. Om du endast 

använder en manschett, ska den andra luftutgången i pumpen 
blockeras med den stora blindproppen som det visas på bild.  
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LYMPHA PRESS MINI PRESS JUSTERINGSKNAPPAR:   
 

  
Knapp Funktion 

 
 Uttag för strömförsörjning: Finns på vänster sida av pumpen. 

 

Start-/Stoppknapp.: Används för att starta/stoppa pumpen. Finns på vänster sida av 
pumpen. 

 

Time-knapp (Tid): Inställning av kompressionstid. 

Tidsindikatorer: Lyser vid vald inställning av kompressionstid. 
Tryck på Time-knappen, för att ställa in tid. Välj mellan 15, 30, 45, 60 och 90 min. 
När inställd tid har nåtts, stängs Lympha Mini Press av automatiskt.  

 

Pressure-knapp (tryck): Inställning av tryck (20–80 mmHg). 
Tryck och håll nere Pressure-knappen, medan du ställer in trycket.  
När knappen släpps är trycket låst. 

 

Start-/Stoppknapp: Används för att starta/stoppa kompressionen. 
Lympha Press Mini Press kan när som helst stoppas genom att trycka på STOP. 

 

Ljusindikator: 
Vit – Pumpen är tänd. Kompressionen har inte startats 
Grön – Kompressionen är igång 
Röd – Indikerar funktionsfel (se bruksanvisning) 

 

EFTER ANVÄNDNING:  
När pumpen är klar, avlägsnas manschetten.  
Avlägsna elkabeln från pump och eluttag.  

TRANSPORT: 
Vid transport ska elkabeln vara utdragen från pump och eluttag. Slangbuntarna monteras av från pumpen 
genom att trycka ner klicklåset och försiktigt dra ut kontakterna från pumpen.  
Allt packas i en bra väska som skyddar pump och manschett.  

RENGÖRING:  
Elkabeln får inte vara ansluten till eluttaget när pump och manschett torkas av med fuktig trasa eller 
lämpligt desinfektionsmedel. Vätska får inte komma in i pumpen.                     
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