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Wat is intermitterende pneumatische 
compressie (IPC)? 

Intermitterende pneumatische compressietherapie, ook 
wel IPC genoemd, zorgt voor druk van buitenaf op arm, 
been of bekken. 
Wanneer IPC juist wordt toegepast, is het een bewezen 
succesvolle therapie voor de behandeling van oedeem. 

Aan de Lympha Press kunnen manchetten worden 
bevestigd voor arm(en), be(n)en en de heup/bekken-
regio. Manchetten bevatten minimaal 12 kamers die 
afwisselend vollopen met lucht en daarna leeglopen. 
Hierdoor ontstaat er een pompende beweging die ervoor 
zorgt dat het overtollige vocht afgevoerd kan worden. 

IPC is geen op zichzelf staande behandeling, er zal 
aanvullend een zwachtel of kous gedragen moeten worden 
om het resultaat - behaald met de IPC behandeling - te 
behouden.
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Wanneer kan IPC gebruikt worden?

Primair lymfoedeem 
■	 aangeboren (bijvoorbeeld de ziekte van Milroy) 
■	 proximale obliteratie 
■	 distale obliteratie 

Secundair lymfoedeem 
■	 na mastectomie 
■	 na liesdissectie 
■	 chronisch oedeem van veneuze origine 
■	 posttraumatisch oedeem 
■	 lymfatische filariasis 

Overige indicaties 
■	 lipoedeem 
■	 veneuze insufficiëntie 
■	 spataderen 
■	 ulcus cruris (open been) 
■	 bevordering van wondherstel 
■	 postoperatieve veneuze ligatie of strippen 
■	 sportblessures 

Contra-indicaties voor ICP
Het gebruik wordt niet aanbevolen bij één of meer van de 
volgende aandoeningen: 
■	 plotselinge pijn of verdoofd gevoel 
■	  ernstige aderverkalking of andere ischemische 

vasculaire ziekten 
■	 instabiele hartinsufficiëntie 
■	  vastgestelde of vermoedelijke diepe veneuze 

trombose (DVT) of tromboflebitis 
■	 gangreen 
■	 dermatitis 
■	 ernstige inflammatie van het te behandelen ledemaat 
■	 recente huidtransplantatie 
■	 onbehandelde of geïnfecteerde wonden

■	  Lympha Press kan gebruikt worden door de patiënt of 
door de behandelaar. Wanneer een patiënt de instructies 
niet kan begrijpen om het systeem te bedienen of geen 
zelfmanagement kan toepassen op de behandeling zal 
de behandelaar de uitvoering moeten begeleiden

■	  Vanwege de stromingen van vloeistoffen door het 
lichaam bij gebruik van het systeem is voorzichtigheid 
geboden bij patiënten met een hartafwijking. Hoge druk 
is niet aanbevolen voor patiënten met perifeer arterieel 
vaatlijden. Het buikgebied zal niet moeten worden 
behandeld tijdens zwangerschap



De Lympha Press geeft intermitterende pneumatische 
compressie. Het systeem bestaat uit twee delen, een 
pomp en manchetten.

De Lympha Press pomp oefent druk uit op het uiteinde 
van de ledemaat (distaal) en werkt in de richting van 
het hart (proximaal). De drukgolf wordt gecreëerd door 
maximaal 2 x 12 overlappende opblaasbare kamers in 
speciale manchetten.

Elke kamer wordt achtereenvolgens opgeblazen en past 
een gerichte massage toe die lymfevocht helpt om een 
weg te vinden naar andere, open lymfatische kanalen. 
Zodra de reeks compleet is, laat de Lympha Press de 
druk ontsnappen, waardoor de geleegde lymfevaten 
zich opnieuw kunnen vullen. Daarna begint het proces 
opnieuw en wordt het herhaald voor de duur van de 
voorgeschreven behandeling. 

Lympha Press-behandelingsfuncties
De verschillende systemen bieden uiteenlopende 
behandelfuncties.

In deze brochure worden de therapievormen van iedere 
Lympha Press-pomp behandeld.

Tevens is de “LymphaTrack” app (welke gratis te 
downloaden is in de App store en Google Play) te 
gebruiken om de behaalde resultaten vast te leggen en 
eventueel door te sturen naar uw behandelaar.

Lympha Press®

intermitterende pneumatische compressie.
Lympha Press®

de diverse functies van de Lympha Press.

Afhankelĳ k van het type pomp zĳ n de volgende 
therapievormen (cycli) beschikbaar. 

Pre-therapie cyclus 
Op basis van de principes van handmatige lymfedrainage, 
voert Pre-therapie eerst lymfevloeistof uit de proximale delen 
van het lichaam af en bereidt deze delen voor op opname 
van de lymfevloeistof die tĳ dens de hoofdbehandelingscyclus 
wordt overgebracht. Zie fi guur 1 tot en met fi guur 4. 

�
DrukrichtingDistal Proximal

�
DrukrichtingDistal Proximal

De Pre-therapie fase wordt altĳ d opgevolgd door een 
Lympha of Wave cyclus.

Lympha of sequential cyclus
De luchtkamers in de manchetten worden één voor 
één opgeblazen, beginnend bij de hand of voet en dan 
verder richting de romp. Dit creëert een zachte drukgolf. 
Zie figuur 5.

Wave cyclus
Dit is een peristaltische compressie. Slechts drie 
luchtkamers worden opgeblazen en bewegen zich in een 
golfvorm langs de ledemaat naar de romp. Ontworpen 
voor comfortabele en effectieve behandeling bij patiënten 
met met een kwetsbare of zeer gevoelige huid. 
Zie figuur 6.

Post cyclus
Een cyclus voor extra therapie in een specifiek gebied 
nadat de hoofdbehandeling is voltooid.  Deze cyclus is 
tevens ter afsluiting van de behandeling.
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Mini Press 960, zeer eenvoudig te gebruiken voor 
in de kliniek en thuis

Lympha Press® Pompen
Lympha Press® Mini Press 960 

De Lympha Press® Mini biedt een “12-kamer” sequentiële 
compressie  per ledemaat. De behandeltĳ d en druk van 
20 - 80 mmHg is individueel in te stellen. Het apparaat 
is eenvoudig te bedienen en ideaal voor de behandeling 
van uiteenlopende aandoeningen, bĳ  de patiënt thuis of 
in de kliniek.

Lympha of sequentiële cyclus
De luchtkamers in de manchet worden één voor één 
opgeblazen, beginnend bij de hand of voet. Dit creëert 
een zachte drukgolf.

Kenmerken en specifi caties Mini Press 960
■	 	  robuust en betrouwbaar, eenvoudig te bedienen 

voor gebruik in de kliniek en thuis
■	  drukcontrole
■	   instelbaar drukbereik van 20 tot 80 mmHg
■	  compatibel met alle manchetten
■	   simpele draaiknop voor drukinstelling en tiptoets 

voor tijdsinstelling (15, 30, 45, 60 of 90 minuten)
■	  gewicht 2,9 kg
■	  afmetingen 34 x 24 x 19 cm
■	  netspanning 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
■	  therapievorm uitsluitend Lympha

Lympha Press® Optimal Plus 912

Optimal Plus 912, het meest geavanceerde 
compressiesysteem. 

De Optimal Plus 912 biedt verschillende geavanceerde 
sequentiële compressiemogelijkheden. Daarnaast biedt 
deze pomp diverse unieke, ultramoderne functies voor 
aanpassing aan de specifieke behoeften van de patiënt.  
Tevens is de pomp zeer eenvoudig te bedienen via de 
gratis verkrijgbare LymphaPress® app.

Kenmerken en specifi caties Optimal Plus 912
■	   eenvoudig te bedienen met tiptoetsen 
■	   instelbaar drukbereik van 20 tot 90 mmHg
■	  gewicht 4,5 kg
■	  afmetingen 34 x 24 x 19,8 cm
■	  netspanning 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
■	   therapievormen Pre-therapy, Lympha, Wave en

Post-therapy
■	   Flexibele programmeeropties via de 

apparaatconsole, pc-software of een exclusieve 
LymphaPress® mobiele applicatie met Bluetooth-
connectiviteit.

LymphaPress® app is beschikbaar in 
de App store en Google Play
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Manchetten

De overlappende luchtkamers zijn een gepatenteerd 
systeem voor een soepele en effectieve therapie, zonder 
terugstroom en zonder dat er openingen in zitten. 

De manchetten zijn integraal te combineren en 
uitwisselbaar met alle versies van de Lympha Press 
pompen.

De innovatieve, gepatenteerde overlappende 
luchtkamers van de manchetten hebben een 
geavanceerd ontwerp en een hoge kwaliteit voor een 
optimale behandeling en comfort.

Alle manchetten zĳ n te gebruiken in combinatie met de 
beschikbare pompen

Gedetailleerd beeld van de overlappende luchtkamers van de manchetten

Armmanchet met ritssluiting & schouderstuk

Beenmanchet met 
klittenbandsluiting 

Broekmanchet met 
ritssluiting

Jasmanchet met 
ritssluiting
Jasmanchet met 
ritssluiting

Beenmanchet met 

ritssluiting

Expanderset 
broekmanchet

Comfy armmanchetComfy armmanchet
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Comfy armmanchet
armmanchet met ritssluiting en halve thorax 

Armmanchet met schouderstuk

Armmanchet met ritssluiting & schouderstuk
■	   12 overlappende luchtkamers voor optimaal 

drukverloop
■	  geïntegreerd schouderstuk
■	  zowel links als rechts te gebruiken
■	  geïntegreerde slangenset
■	 verstelbare maatvoering d.m.v. 2 ritsen

Armmanchet met schouderstuk

  12 overlappende luchtkamers voor optimaal 

Comfy armmanchet
■	  optimale drainage van arm, oksel, schouder en één 

zijde van de rug, borst en buik door middel van 12 
overlappende luchtkamers

■	 geïntegreerde slangenset

RompomvangSluiting S/M/L

Schouder

Jasmanchet met ritssluiting

Jasmanchet met ritssluiting
■	  optimale drainage van beide armen, rug en 

bovenlichaam door middel van 2 x 12 overlappende 
luchtkamers

■	 ook mogelijk om eenzijdig te gebruiken
■	 geïntegreerde slangenset
■	  de omvang kan met 1 expander maximaal 10 cm 

worden vergroot
■	  een expander-verpakking bestaat uit 1 expander voor 

de rug en 2 voor de arm.
Er dienen maximaal 2 expanders gebruikt te worden 
voor rug en/of arm.

Expanderset jasmanchet (optioneel)

Expanderset 
makkelĳ k toepasbaar

H2

H1

C3

L1 C4

C5

C1

L2
C6C2

Verstelbare
sluiting

Optioneel
Rugverbreding

Optioneel
Mouwvergroting

24 cellige
jasmanchet met rits
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Beenmanchet met klittenbandsluiting

Eigenschappen
■	   optimaal drukverloop door 12 overlappende 

luchtkamers
■	  4 luchtkamers in voet/enkel-gedeelte
■	  flexibele maatvoering door klittenbandsluiting
■	  geïntegreerde slangenset
■	   de maximale omvang kan met 20 cm worden vergroot 

d.m.v. een expanderset
■	   de expander bestaat uit twee aparte secties, één voor 

elke Velcro-sectie op de manchet
■	   het wordt niet aanbevolen meerdere expanders op 

één sectie te combineren, omdat daarmee het been 
niet langer volledig circulair wordt behandeld

Broekmanchet met ritssluiting 
en expanderset

Broekmanchet met ritssluiting
■	   optimale drainage van de benen en de bekken- 

en buikregio door middel van 12 overlappende 
luchtkamers aan beide zijden

■	  eventueel eenzijdig te gebruiken
■	   instelbare voet voor een fysiologische voetstand 

tijdens gebruik
■	  geïntegreerde slangenset 
■	 flexibele maatvoering d.m.v. 3 ritsen
■	   de omvang kan met maximaal 3 expanders tot bijna 

30 cm vergroot worden

Expanderset broekmanchet (optioneel)

127

45

23
34

45

152

106

80

Heel (back) zippers
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Maattabellen Lympha Press® Manchetten

Broekmanchet One-Size, eventueel met expander sets om de omvang te vergroten

Heupomvang (cm)
Grootste

dijbeenomvang
(cm)

Geschikte manchet

100 - 132 50 - 70 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet

71 - 80 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 1 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

81 - 90 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 2 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

91 - 102 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

133 - 142 50 - 70 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 1 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

71 - 80 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 1 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

81 - 90 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 2 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

91 - 102 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

143 - 152 50 - 70 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 2 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

71 - 80 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 2 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

81 - 90 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

91 - 102 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

153 - 164 50 - 70 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

71 - 80 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

81 - 90 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

91 - 102 1 x 13800 - Broekmanchet rits met verstelbare voet + 3 x 108403 Expander broekmanchet Links + Rechts

Expanders worden per paar verkocht. Alg. maattollerantie ± 2 cm.

Beenmanchet 12 kamers met klittenbandsluiting

Lengte van grond 
tot lies (cm)

Grootste
dijbeenomvang

(cm)
Geschikte manchet

65 - 74 50 - 65 1 x 138004 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -75

66 - 73 1 x 138007 - Manchet met klittenband/voet/slang #3 -75

74 - 87 1 x 138010 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -75

88 - 110 1 x 138010 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -75 + 1 x 108425 -  Expander manchet Velcro 30 cm

75 - 84 50 - 70 1 x 138005 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -85

71 - 78 1 x 138008 - Manchet met klittenband/voet/slang #3 -85

79 - 87 1 x 138005 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -85 + 1 x 108425 -  Expander manchet Velcro 30 cm

88 - 94 1 x 138011 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -85

95 - 116 1 x 138011 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -85 + 1 x 108425 -  Expander manchet Velcro 30 cm

85 - 94 50 - 75 1 x 138006 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -95

76 - 83 1 x 138009 - Manchet met klittenband/voet/slang #3 -95

84 - 90 1 x 138006 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -95 + 1 x 108426 -  Expander manchet Velcro 35 cm

91 - 105 1 x 138012 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -95

106 - 128 1 x 138012 - Manchet met klittenband/voet/slang #4 -95 + 1 x 108426 -  Expander manchet Velcro 35 cm

95 - 105 60 - 81 1 x 138001 - Manchet met klittenband/voet/slang #2 -105

82 - 87 1 x XXXXXX* - Manchet met klittenband/voet/slang #3 -105

88 - 110 1 x XXXXXX*- Manchet met klittenband/voet/slang #4 -105 + 1 x 108426 -  Expander manchet Velcro 35 cm

* Levertijd +/- 6 weken

Armmanchet met schouderstuk

Grootste bovenarm-omvang (cm) Geschikte manchet

t/m 63 1 x 139649  - Armmanchet met ritsen/slang M + S

 64 - 74 1 x XXXXXX* - Armmanchet met ritsen/slang L

* Levertijd +/- 6 weken

Jasmanchet met ritssluiting

Borstomvang (cm) Geschikte manchet

t/m 120 1 x 108411 - Jasmanchet met rits

 121 - 130 1 x 108411 - Jasmanchet met rits + 1 x 108404 -  Expander jasmanchet met rits

 131 - 143 1 x 108411 - Jasmanchet met rits + 2 x 108404 -  Expander jasmanchet met rits

De Manchetten van Lympha Press® zijn in de maatvoering heel tolerant. Dit is mogelijk doordat de Lympha Press® 

pompen druk gestuurd zijn en daardoor toch de vooraf ingestelde druk kunnen geven.

Comfy armmanchet

Borstomvang (cm) Positie Geschikte manchet

95 - 122 Links 1 x 108400  - Comfy armmanchet 1- 75 Medium Links

 123 - 140 Links 1 x XXXXXX* - Comfy armmanchet 1- 75 Large Links

95 - 122 Rechts 1 x 108400  - Comfy armmanchet 1- 75 Medium Rechts

 123 - 140 Rechts 1 x XXXXXX* - Comfy armmanchet 1- 75 Large Rechts

* Levertijd +/- 6 weken

De aanvraagprocedure voor Intermitterende Pneumatische Compressietherapie 
(IPC) is tĳ drovend. De zorgverzekeraars hebben een aantal gegevens nodig die 
noodzakelĳ k zĳ n om IPC voor thuisgebruik mogelĳ k te maken. 

Om dit te optimaliseren heeft L&R een systeem opgezet om dit zo makkelĳ k en snel 
mogelĳ k te kunnen aanvragen. Vanaf nu kunt u uw Intermitterende Pneumatische 
Compressietherapie (IPC) voor thuisgebruik naar de zorgverzekeraar snel 
verwerken! Op www.lymphapress.nl kunt u de aanvraag digitaal insturen.

Zo simpel mogelĳ k.
Het systeem zelf leidt u door de informatie die noodzakelijk is en u krijgt uitleg wat u dient in te vullen. Niet meer en 
niet minder, specifiek voor iedere zorgverzekeraar. Zo simpel mogelijk.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Om gebruik te maken van dit aanvraagportaal zijn uw gegevens nodig om voor u een account aan te maken. Neem 
contact op met de klantenservice op telefoonnummer 023 531 93 17 of mail via Sales@nl.LRMed.com uw voor- en 
achternaam, e-mail adres en praktijkgegevens door.

Lympha Press®

partnership programma
Wilt u zelf uw patiënt de Lympha Press leveren en de instructies geven voor 
een goede voortgang van de behandeling? Dat kan vanaf nu, uiteraard wordt u 
vergoed voor uw geleverde diensten. 

L&R heeft een speciaal partnership programma ontwikkeld. Na een training ontvangt 
u het L&R Lympha Press certificaat. En als afsluiting krijgt u het L&R Lympha Press 
raamovereenkomst: u bent L&R Lympha Press Partner!

Wat houdt het L&R Lympha Press partner in?
Na een goedgekeurde aanvraag via het aanvraagportaal wordt de Lympha Press 
naar uw praktijk gestuurd en kunt u deze vervolgens zelf uitleveren. Dan krijgt u na 
ingebruikname door de patiënt de controlevraag of de patiënt de behandelingen goed 
ondergaat. Na enige tijd wordt u gevraagd om een aantal klanttevredenheidsvragen bij 
uw patiënt af te nemen. Geheel digitaal en zonder administratieve rompslomp!

Meer weten? 
Neem contact op met uw regiomanager, die vertelt u alles over het L&R Lympha Press 
partnership programma..

Lympha Press® aanvraagportaal
www.lymphapress.nl.

Het proces

Invoeren 
digitale 

aanvraag

Verstrekken 
Lympha Press

& instrueren
patiënt

Check de 
therapietrouw 

(telefonisch)

Vragen klant-
tevredenheid 
(telefonisch)

Bĳ goedkeuring 
aanvraag 

NIEUW

NIEUW

14 15



CO
RF

 ID
 3

30
00

00
 1

02
02

2V
2

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische 
en hygiëneproducten van de hoogste kwaliteit. Lohmann & Rauscher biedt u oplossingen voor Intermitterende 
Pneumatische Compressietherapie.

L&R ontwikkelt individuele oplossingen voor de problemen van patiënten en zorgverleners — van het klassieke 
verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

De klantenservice voor Lympha Press® wordt verzorgd door Varitex B.V., een bedrijf van 
Lohmann & Rauscher en is telefonisch bereikbaar via 023 531 93 17 of via email: sales@nl.LRMed.com

Lohmann & Rauscher B.V. - Antennestraat 86b - 1322 AS  Almere
T. 088 104 65 64 - info@nl.lrmed.com 

People.Health.Care.




