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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. 

Lufttrycket anges i mmHg.  

I Lympha Press Optimal V2 är lufttrycket graderat.  

Den luftkammare som är längst bort från hjärtat får högst tryck.  

När manschetten fylls med luft, faller trycket med 1 mmHg per luftkammare.   

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

 

lymphapress.se   
 

 

ASNLUTNING AV LYMPHA PRESS OPTIMAL V2 TILL MANSCHETT :  
 
 

• Placera pumpen på ett hårt och plant underlag.  
 

• Anslut elkabeln till pumpens baksida och till ett lämpligt eluttag. 
Tänd eluttaget.  
 

• Tryck på start på Start/Stopp-knappen som är placerad på baksidan 
av pumpen.  
 

• Den stora kontakten i slangbunten ansluts till Lympha Press Optimal 
V2 på framsidan. 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.  

https://www.apodan.dk/produkter/dynamisk-kompression/
https://www.apodan.dk/produkter/dynamisk-kompression/
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LYMPHA PRESS OPTIMAL V2 JUSTERINGSKNAPPAR:   
 

Knappar Funktioner 

 

Kompressionsprogram: Använd knapparna  och  för att välja rekommenderat 
program. 

• Preterapi + Lympha Gradient 
• Lympha Gradient  
• Preterapi och Wave 
• Wave 

 

Tryck/Pressure (mmHg): Trycket i Preterapi har fastställts till 40 mmHg.  
Trycket i Lympha Gradient/Wave (31-90mmHg) kan ställas in med knapparna  och 
. Trycket kan justeras medan pumpen är igång.  

 

Användningstid/Treatment Time: Användningstiden ställs in med knapparna  och  
till mellan 20 och 90 min. Tiden kan justeras medan pumpen är igång.  

 Tryck och användningstid kan inte justeras, när pumpen står i Paus. 

 

Start: Tryck på knappen  för att starta pumpen. När den inställda tiden har nåtts, 
stannar Lympha Press Optimal V2 och luften sugs ut ur manschetten. 

 

Paus/Stopp: Du kan när som helst stoppa kompressionspumpen. 
1:Tryck en gång på  för att göra paus i programmet och luften sugs automatiskt ut ur 
manschetten. För att fortsätta programmet från där den satts i paus, tryck på  
knappen. 
2: Tryck två gånger på  knappen, så stoppar pumpen utan att luften sugs ut ur 
manschetten. För att fortsätta programmet från där den satts i paus, tryck på . 
3: Tryck tre gånger på  knappen, så stoppar pumpen helt. Härifrån kan programmet 

ändras eller startas om från början i det valda programmet genom att trycka på  
knappen. 

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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