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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.

Lympha Press®

de diverse functies van de Lympha Press.
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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.

�

1098
Luchtcel

7 11 12

Drukrichting�

10
Luchtcel

9 11 12

Drukrichting�

Luchtcel
10 11 12

Drukrichting �

109
Luchtcel

8 11 12

Drukrichting
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Mini Press 960 voor gebruik in de kliniek en thuis

Lympha Press® Pompen
Lympha Press® Mini Press 960 
en Lympha Press®  Mini V2

Alle pompen bieden 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

Kenmerken en specifi caties Mini V2
■	   instelbaar drukbereik van 20 tot 80 mmHg
■	  eenvoudig te bedienen voor gebruik in de kliniek en 

thuis
■	  robuust en betrouwbaar
■	  compatibel met alle manchetten
■	 2 simpele draaiknoppen voor druk en tijdsinstelling  
■	  gewicht 5,3 kg
■	  afmetingen 19 x 37,5 x 31,5 cm
■	  netspanning 230 V / 50 Hz
■	  therapievorm uitsluitend Lympha

Mini V2 voor therapievorm Lympha
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Lympha Press® Optimal V2 
en Lympha Press® Optimal Plus 912

De Optimal  V2 pomp biedt verschillende functies.

Kenmerken en specifi caties Optimal V2
■	   instelbaar drukbereik van 20 tot 90 mmHg
■	   Lympha Press Smart Technology houdt rekening met 

de individuele omvang van de extremiteiten van de 
patiënt

■	  een nauwkeurige druk naar elke kamer
■	  eenvoudige en duidelijke bediening met tiptoetsen
■	   programmeerbaar via computer voor drukaanpassing 

van individuele kamers
■	  gewicht 6,7 kg
■	  afmetingen 19 x 37,5 x 31,5 cm
■	  netspanning 230 V / 50 Hz of 120 V / 60 Hz
■	  therapievormen Pretherapie, Lympha en Wave

Therapievormen Pretherapie,
 Lympha en Wave

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 app “LymphaTrack” te gebruiken om de 
behaalde resultaten vast te leggen.

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
■	   eventueel programmeerbaar met computer

“LymphaTrack” 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
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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
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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
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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
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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)
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Maattabellen

Schouder

H2

H1

C3

L1 C4

C5

C1

L2
C6C2

Verstelbare
sluiting

Optioneel
Rugverbreding

Optioneel
Mouwvergroting

24 cellige
jasmanchet met rits

127

45

23
34

45

152

106

80

Heel (back) zippers

Broekmanchet 
met ritssluiting en expanderset

Min.
(cm)

Max.
(cm)

Plus1 stel 
expander

(cm)

Per 
expander

(cm)
118 135 144 9

117 134 154 20

63 72 82 10

58 66 75 9

49 58 65 7

38 45 50 5

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

RompomvangSluiting S/M/L

Armmanchet 
met schouderstuk

Maat A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

Schouder
(cm)

Omvang
(cm)

L1
(cm)

L2
(cm)

1/2 L2
(cm)

Medium 63 49 41 76 92 - 156 91 72 36

Large 74 56 49 88 92 - 165 106 91 40

Beenmanchet 12 kamers met klittenbandsluiting

Maat A - B
(cm)

C - D
enkel (cm)

Lengte
(cm)

E 
voet (cm)

Small

60 - 70 40 - 50 75

30
66 -76 40 - 50 85

70 - 80 40 - 50 95

74 - 84 40 - 50 105

Medium

66 - 76 43 - 53 75

34
70 - 80 43 - 53 85

74 - 85 43 - 53 95

80 - 90 43 - 53 105

Large

78 - 90 56 - 68 75

3688 - 96 56 - 68 85

90 -108 56 - 68 95

Jasmanchet met ritssluiting

Lengte (cm) L1 L2 H1 H2

80 57 60 29

Omvang (cm) C1/C2 C3 C4 C5

105 - 123 48 - 64 68 48

Comfy armmanchet

Maat Small Medium Large

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Sluiting (cm) 31 41 36 51 48 66

Rompomvang (cm) 105 115 110 125 122 140

Arm/Romp omtrek 74 74 74 74 74 74

14



Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen zijn bij de aanvraag de volgende 
gegevens nodig:
� Verwijzing/recept voor IPC met naam, handtekening en stempel (huis)arts / (verpleegkundig) specialist
�  Aanvraagformulier (IPC) 
�  Toelichtingsformulier / motivatiebrief (IPC)
�   Op basis van deze gegevens verzorgt Lohmann & Rauscher de offerte en stuurt het dossier door naar de 

betreffende zorgverzekeraar

Voor het digitale “Aanvraagformulier (IPC)” zoals hierboven beschreven kunt u kijken op:
https://www.varitex.com/lymphapress of een email sturen naar: sales@varitex.nl

Lohmann & Rauscher B.V.  ∙  Antennestraat 86 B  ∙  1322 AS  Almere
T. 023 531 93 17  ∙  E. sales@varitex.nl

Aanvraagwĳ ze

Mail de ingevulde aanvraagdocumentatie met verwĳ zing / recept naar sales@varitex.nl

Toelichting

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wil de zorgverzekeraar bĳ  een aanvraag de volgende gegevens 
ontvangen:

  Verwĳ zing/recept met naam, handtekening en stempel (huis)arts / (verpleegkundig) specialist voor IPC
 Aanvraagformulier (IPC)
 Toelichtingsformulier / Motivatiebrief  (IPC)
  Op basis van deze gegevens verzorgt Lohmann & Rauscher de offerte en stuurt het dossier door naar 

de betreffende zorgverzekeraar. 

Lohmann & Rauscher heeft overeenkomsten met onderstaande zorgverzekeraars: 

■ CZ (CZdirect, Just, OHRA, Nationale Nederlanden)
■ Menzis  (Anderzorg, Hema, PMA)
■ Zorg & Zekerheid (AZVZ)
■ ONVZ  (VvAA, PNOzorg)
■ Eno (Salland, zorgdirect)
■ DSW (inTwente, Stad Holland)
■ ASR  (De Amersfoortse, Ditzo)
■ De Friesland 

Is de patiënt ergens anders verzekerd dan kan Lohmann & Rauscher de aanvraag nog steeds verzorgen, 
maar wordt bĳ  goedkeuring 75% vergoed. De patiënt zal zelf de resterende 25% betalen.

Toevoegen bĳ  deze aanvraag documentatie. 
Verwĳ zing / recept met naam, handtekening en stempel 
(huis)arts / (verpleegkundig) specialist voor IPC 1

1.2.3.4. Aanvraag documentatie
Intermitterende Pneumatische Compressietherapie (IPC) voor de 
Lympha Press®

LET OP:  Zorgverzekeraar CZ vereist een verwĳ zing van een medisch specialist. 
Een verwĳ zing van een huisarts volstaat niet en wordt afgewezen!

Heeft u vragen? 
Neem contact op met ons

T. 023 531 93 17

 ∙  Antennestraat 86 B  ∙  1322 AS  Almere

Mail de ingevulde aanvraagdocumentatie met verwĳ zing / recept naar 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wil de zorgverzekeraar bĳ  een aanvraag de volgende gegevens 

 Verwĳ zing/recept met naam, handtekening en stempel (huis)arts / (verpleegkundig) specialist voor IPC

 Toelichtingsformulier / Motivatiebrief  (IPC)
Op basis van deze gegevens verzorgt Lohmann & Rauscher de offerte en stuurt het dossier door naar 

Lohmann & Rauscher heeft overeenkomsten met onderstaande zorgverzekeraars: 

(CZdirect, Just, OHRA, Nationale Nederlanden)
Menzis  (Anderzorg, Hema, PMA)

(Salland, zorgdirect)
(inTwente, Stad Holland)
(De Amersfoortse, Ditzo)

Is de patiënt ergens anders verzekerd dan kan Lohmann & Rauscher de aanvraag nog steeds verzorgen, 
maar wordt bĳ  goedkeuring 75% vergoed. De patiënt zal zelf de resterende 25% betalen.

Toevoegen bĳ  deze aanvraag documentatie. 
Verwĳ zing / recept met naam, handtekening en stempel 
(huis)arts / (verpleegkundig) specialist voor IPC 

1.2.3.4. Aanvraag documentatie
neumatische Compressietherapie (IPC) voor de 

LET OP:  Zorgverzekeraar CZ vereist een verwĳ zing van een medisch specialist. 
Een verwĳ zing van een huisarts 

T. 023 531 93 17

Behandelaar oedeem-/compressietherapie

Naam Praktijk / Instelling:

Naam Behandelaar:

Adres: 

Postcode / Woonplaats: 

Patiënt gegevensNaam Patiënt: Adres: 
Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum:Zorgverzekeraar: Polisnummer:

Burger Service Nummer:

Indicatie
  Primair Lymfoedeem  Secundair Lymfoedeem   Lipoedeem

  Ulcus Cruris Venosum   Anders

Te behandelen lichaamsdelen 

Onderste extremiteiten:   Links

 Rechts

  Beide
 Plus bekken en/of buik regio

Omvang cH: 

cm 
Lengte lG:   

cm 
Omvang cG: 

cm 
Bovenste extremiteiten:   Links

 Rechts

  Beide
 plus thoraxregio (borstomvang: 

 cm)

Gewenste therapievorm 
  Pretherapy + Lympha  Lympha (van distaal naar proximaal aanhoudende druk)   Pretherapy + Wave   Wave (van distaal naar proximaal golfbeweging)

Gewenste pomp voor thuissituatie

  Lympha Press® V2 Mini, therapievorm alleen Lympha

  Lympha Press® V2 Optimal (aanbevolen),  

met als therapievorm Lympha, Pretherapie / Wave

Gewenste manchetten 
  Beenmanchet:  Links      Rechts      Beide

  Broekmanchet   Arm/schoudermanchet
  Links      Rechts      Beide

  Comfy armmanchet 
  Links (eenzijdig thorax plus arm links) 

  Rechts (eenzijdig thorax plus arm rechts)

  Jasmanchet   

cH: HeupomtrekcG: Grootste dijbeenomvang

2 Aanvraagformulier (IPC) 

In te vullen door de behandelaar oedeem-/compressietherapie

Polisnummer:
Burger Service Nummer:

  Anders

  Beide

  Pretherapy + Wave   Wave (van distaal naar proximaal golfbeweging)
 V2 Optimal (aanbevolen),  

met als therapievorm Lympha, Pretherapie / Wave  Links (eenzijdig thorax plus arm links) 

  Rechts (eenzijdig thorax plus arm rechts)

Aanvraagformulier (IPC) 

In te vullen door de behandelaar oedeem-/compressietherapie

De patiënt heeft sinds:  DD MM JJJJ  de indicatie:

  Primair Lymfoedeem

  Secundair Lymfoedeem

  Lipoedeem

  Ulcus Cruris Venosum 

  Anders

De patiënt is voorafgaand aan deze aanvraag voor Intermitterende Pneumatische Compressietherapie (IPC) met diverse 
compressietherapieën behandeld of is nog steeds onder behandelding door middel van:  

  Zwachtelen 

  Therapeutische elastische kousen Klasse:    2      3     4

  Manuele lymdrainage (MLD)

  Niet-elastische verbanden of klittenbandsystemen 

  Nachtcompressie / Point pressure

  Anders

  Het oedeem is alleen stabiel te krijgen met IPC, minimaal 3 x per week. 

  Het is aangetoond in de praktijk dat IPC bij patiënt werkt(e). Hierdoor is voortzetting van de therapie na thuisplaatsing IPC noodzakelijk 
voor een blijvend resultaat.

  Behandelfrequentie in de praktijk kan afnemen naar : _  à  _  x per maand.  
Naast de kostenbesparing zal de zelfredzaamheid van de patiënt toenemen.    

Overige toelichting

Contactgegevens behandelaar oedeem-/compressietherapie 

Naam praktijk:

Emailadres:

Telefoonnummer:

3 Toelichtingsformulier / Motivatiebrief  (IPC)
In te vullen door de behandelaar oedeem-/compressietherapie

Voordat u het bestand naar sales@varitex.nl mailt kunt u het opslaan onder de naam van uw 
praktijk en patient. Zo kunt u het ook weer gemakkelijk terugvinden. 
 Op basis van deze gegevens verzorgt Lohmann & Rauscher de offerte en stuurt het dossier door naar de

betreffende zorgverzekeraar.

TIP

Vink uw keuzen aan.

Vink de diverse compressietherapieën behandeld aan.

Vergoeding
de Lympha Press, pomp en manchet, worden 
vergoed door de zorgverzekeraar.
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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@varitex.nl

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


