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Viktig – Før du starter 
1. Vennligst les hele bruksanvisningen før du bruker systemet for første gang. Ha

brukerveiledningen tilgjengelig for referanse.

2. Vennligst behold all emballasje i tilfelle du trenger å transportere kontrollenheten. Emballasjen er
spesifikt laget for å beskytte systemet fra skade under transport.
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Indikasjoner 
 Primært Lymfødem

 Medfødt (Milroy's sykdom)

 Proksimal tilstopping
 Distal tilstopping

 Sekundært Lymfødem

 Post mastektomi

 Etter fjerning av lymfeknuter i lyske
 Kroniske ødem pga. venøs lidelse

 Posttraumatiske ødemer

 Lymfatisk filariasis

 Andre indikasjoner
 Lipødem

 Venøs svikt

 Åreknuter

 Venøse leggsår
 Fremme sårheling

 Postoperativt etter venøs ligasjon eller stripping

Note: 
Mini Press kan brukes av pasienten selv eller en omsorgsperson. Dersom pasienten ikke 
er i stand til å forstå instruksjoner, administrere apparatet eller overvåke 
behandlingen, må en omsorgsperson sette i gang og veilede gjennom behandlingen. 

Kontraindikasjoner 
• Bruk av Mini Press er ikke anbefalt der ett eller flere av følgende symptomer er tilstede:
• Kjent eller mistanke om dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli
• Under pågående åreinflammasjoner
• Akutt infeksjon i aktuell ekstremitet
• Ubehandlet hjertesvikt
• Alvorlig arteriosklerose eller annen ischemisk eller vaskulær lidelse
• Andre årsaker der økt venøs og lymfatisk tilbakestrømming er uønsket.

 På grunn av at væske flyttes rundt i kroppen ved bruk av dette apparatet, vær forsiktig med
pasienter som har en hjertelidelse. Bruk av høyt trykk er ikke anbefalt til pasienter som har en
perifer okklusiv lidelse.

 Under graviditet skal ikke mage-området behandles.

Forsiktig: 
Bruk av Mini Press systemet gjøres i samarbeid med lege eller fysioterapeut med 
spesialkompetanse på lymfødem, eller annet autorisert helsepersonell. 
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Symboler i denne bruksanvisningen 

Symbol Beskrivelse 

Merk: Beskriver hvordan systemet fungerer, eller gir en beskrivelse av hvordan man 
på beste måte kan bruke det. 

Forsiktig: Refererer til sikker bruk av systemet og gir en advarsel når tap av data eller 
skade på utstyr kan oppstå. 

Advarsel: Indikerer en situasjon der operatør eller pasient kan være i fare for skade 
eller død. 

Advarsler og forhåndsregler 

Advarsel: Fare for elektrisk sjokk 
For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne apparatet eller strømadapter. Ikke forsøk å 
utføre service på enheten selv. Alt vedlikehold skal utføres av utdannet og autorisert 
servicepersonell. Ved service utført av uautorisert personell, gjelder ikke garantien. 

Advarsel: 
Ikke la væske trenge inn i noen av delene til Mini Press apparatet.  
Ikke bruk Mini Press apparatet, deler eller tilbehør hvis det er blitt vått eller utsatt for 
væsker. 

Advarsel: 
Ikke bruk Mini Press dersom du ser endringer i hvordan operasjons-systemet vises, 
systemet er ødelagt eller noen av systemets komponenter er slitt eller fliset opp. 

Advarsel: 
Ikke forsøk å rengjøre apparatet mens det er i bruk. Trekk ut stikkontakten før 
rengjøring.  

Advarsel: 
Mini Press systemet inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for små barn. 
Holdes borte fra barn. 

Forsiktig: 
For å hindre skader på Mini Press systemet, hold det borte fra støv, lo og skitt. Holdes 
vekk fra varmekilder og luftfuktere. Holdes borte fra kjæledyr. 

Advarsel: 
Ikke foreta endringer på Mini Press systemet. 

Advarsel: 
For å unngå skade på utstyret, bruk kun tilhørende kabler og tilleggsutstyr beskrevet i 
denne bruksanvisningen. 
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Forsiktig: 
Ikke bruk Mini Press systemet utover spesifisert temperatur:  
10 til 30°C (50 til 86°F). 

Forsiktig: 
Ikke bruk Mini Press systemet utover spesifisert fuktighetsgrad: 30% -85%, ikke-
kondenserende. 

Forsiktig: 
Ikke lagre eller transporter Mini Press systemet utover spesifisert temperatur (se 
seksjon 8.3 - Lagring). 

Forsiktig: 
Ikke bruk Mini Press systemet under transport. 

Forsiktig: 
Mini Press systemet kan brukes opp til 3000 m over gjennomsnittlig havnivå. 

Forsiktig: 
Når Mini Press systemet er i bruk, skal apparatet plasseres på et horisontalt fast 
underlag. Ikke plasser apparatet på en seng, madrass, pute eller myke møbler. 
Apparatet skal ikke tildekkes. 

Forsiktig: 
Koble Mini Press systemet fra elektrisk uttak før rengjøring. La apparatet tørke helt før 
det igjen kobles til strømuttaket. 
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Merking og symboler på apparat, plagg og/eller innpakning 

Merke Beskrivelse Lokasjon 

IP21 Grad av beskyttelse mot inntrengning av vann På apparatet 

Les instruksjonene før bruk På apparatet 

Les instruksjonene før bruk På apparatet 

Les instruksjonene før bruk På plaggets 
merkelapp 

Beskyttelsesnivå for BF utstyr På apparatet 

Dobbeltisolert På apparatet 

Likestrøm På apparatet 

Må ikke brukes i nærheten av MR-maskin På apparatet 

Produsentens navn og adresse På apparatet 

Produksjonsdato På apparatet 

Separat deponering av elektrisk og elektronisk avfall 
Merk:  
For mer informasjon om deponering av apparatet, deler og 
tilbehør, ta kontakt med din lokale distributør. 

På apparatet 

Serienummeret til apparatet På apparatet 

CE merke som viser samsvar med EU Direktiv 2007/47/EC om 
endring av Direktiv 93/42/EEC, Direktiv om Medisinsk Utstyr. På apparatet 

Til bruk av eller etter anbefaling av autorisert helsepersonell 
som fysioterapeut eller lege. På apparatet 

«Kan knuses», Behandles med forsiktighet På apparatet 
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Merke Beskrivelse Lokasjon 

Holdes tørr På emballasjen 

Denne side opp På emballasjen 

Unngå sollys På emballasjen 

Fuktighetsbegrensning ved transport og lagring På emballasjen 

Atmosfærisk trykkbegrensning ved transport og lagring På emballasjen 

Temperaturbegrensning ved transport og lagring På emballasjen 

"PÅ" (strøm) Hovedbryter 

"AV" (strøm) Hovedbryter 

Skal ikke vaskes På plaggets 
merkelapp 

Skal ikke tørr-renses På plaggets 
merkelapp 

Skal ikke sentrifugeres På plaggets 
merkelapp 

Skal ikke klorblekes På plaggets 
merkelapp 

Skal ikke strykes På plaggets 
merkelapp 
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1. Introduksjon - Mini Press Systemet
Mini Press Systemet er et Kompresjonssystem for behandling av lymfødem, venøs svikt, venøse 
leggsår, dysfunksjon av «muskel-venepumpen, lipødem og ødemer forårsaket av skader eller 
immobilitet. Apparatet gir et sekvensielt lufttrykk, det vil si et trykk som gjentas fortløpende. Trykket 
som utøves mot aktuell ekstremitet er «gradient», det vil si at trykket avtar fra distalt til proksimalt. 

Mini Press Systemet består av: 
• Apparatet (noen ganger kalt kompressor, pumpe eller pulsator) som forsyner luft med riktig

trykk til et kompresjonsplagg som dekker det området som skal behandles.
• Slanger som overfører luft til hvert luftkammer i kompresjonsplagget.
• Kompresjonsplagget er festet til den kroppsdelen som skal behandles. Hvert plagg

inneholder overlappende luftkammere som fylles med luft fra apparatet, i en fortløpende
syklus som gir en behagelig trykkmassasje. Når hele området er komprimert, slippes trykket
og det oppstår en kort pause. Deretter starter prosessen igjen og gjentas til
behandlingstiden er fullført.

Massasjen med gjentagende trykk- og pause stimulerer lymfeårene i det behandlende området til 
opptak og transport av lymfatisk væske. Massasjen går i en retning og påvirker transporten av væske 
mot torso for videre opptak av større lymfeårer med retur tilbake til blodsirkulasjonen. En 
gjentagende massasje i en retning, hjelper også til å redusere venøse ødemer og stimulerer venøs 
tilbakestrømming.   

1.1. Hvordan virker systemet 
Mini Press apparatet tilfører luft inntil riktig trykk er oppnådd i kompresjonsplagget. 
Kompresjonsplagget er festet omkring den kroppsdelen som skal behandles. Kompresjonen gis 
fortløpende og veksler mellom at luft blåses inn og slippes ut av luftkammere fra distalt til 
proksimalt på den behandlede kroppsdel.   
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1.2. Behandlingssyklus 
Apparatet gir en retningsbestemt massasje som starter distalt (nederst på kroppsdelen som 
behandles, over fot eller hånd), og fortsetter proksimalt (oppover mot torso) til hele området er 
komprimert (se fig. 2). Det jevne trykket påføres av 12 (eller 24, når begge ben behandles) 
overlappende kammer inni kompresjonsplagget.  
Denne avtagende og retningsbestemte kompresjonen bidrar til at lymfatisk væske ledes ut av 
det ødematøse området og mot lymfatiske hovedårer i torso. Dette hindrer refluks av 
lymfevæske som kan oppstå dersom distal kompresjon ikke opprettholdes. Når 
kompresjonsbølgen når toppen av plagget, slippes trykket for en kort pause slik at lymfeårer og 
vener igjen kan fylles.   
Trykket kan velges mellom 20 og 80 mmHg. Trykk og behandlingstid, så vel som 
behandlingsfrekvens bestemmes og instrueres av godkjent helsepersonell.   
 

 
Figur 1 - Mini Press Model 960  

 
Figur 2 – Behandlingssyklus med Mini Press 

 

Trykkretning 



 

L9810860-A 3 

Bruksanvisning: Mini Press 960 

2. Systemkomponenter 
Systemet består av apparat, kompresjonsplagg og slangesett som fører luft fra apparatet til 
kompresjonsplagget.  

2.1. Apparat og tilleggsutstyr 
Tabell 1 – Apparat og tilleggsutstyr 

Komponenter Illustrasjon 

Apparatet blåser luft inn i kompresjonsplagget. Det er to luftuttak i 
front av apparatet. 

 

12-tannet blindplugg/sperreplugg: når kun ett kompresjonsplagg 
eller ett slangesett er i bruk, må det andre luftuttaket i front av 
apparatet blokkeres slik at luft ikke lekker ut. Bruk denne 12-tannede 
blindpluggen for å blokkere det ubrukte luftuttaket i front av 
apparatet. 

 

Strømadapter 
Strømadapteren mottar 100-240 Volt vekselstrøm (AC), 50-60 Hz og 
leverer 12 Volt likestrøm (DC) 3A til apparatet.  

 

Forsiktig: 
 Kun for bruk innendørs. 
 Bruk kun strømadapteren som følger med apparatet. 
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2.2. Kompresjonsplagg 
Din forhandler kan gi veiledning om størrelser og type kompresjonsplagg i henhold til lege eller 
fysioterapeuts instruksjoner. Noen plagg har begrensninger i forhold til trykk. Disse er merket av i 
tabellen nedenfor.   

 

Forsiktig: 
Bruk ikke høyere trykk enn de begrensningene som finnes i tabellen. Hvis lege eller 
fysioterapeut foreskriver høyere trykk enn anbefalt for kompresjonsplagget, ta 
kontakt med din forhandler. 

 

Tabell 2 - Lympha Press® Kompresjonsplagg 

Plagg Behandlingsområde Trykkgrense Illustrasjon 

Armmansjett Arm 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 

 Kan brukes med fullt trykk 

 

Skulderkappe 
Skulder – valgfri bruk 
sammen med 
armmasjett 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 
 

 Kan brukes med fullt trykk 
 

FL Benmansjett Ben 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner      
 

 Kan brukes med fullt trykk  

Comfy Benmansjett Ben 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 
 

 Kan brukes med fullt trykk 

 

LymphaPod® 
Begge ben, lyske, 
hofter, sete og 
abdomen 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 

 Ben - kan brukes med fullt 
trykk  

 Abdomen – ikke høyere 
trykk enn 40 mmHg  
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Plagg Behandlingsområde Trykkgrense Illustrasjon 

Lympha Pants® 
Buksemansjett 

Begge ben, lyske, 
hofter, sete og 
abdomen 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 

 Ben - kan brukes med fullt 
trykk  

 Abdomen – ikke høyere 
trykk enn 40 mmHg 

 

Lympha Jacket™ 
Jakkemansjett 

Begge armer, torso, 
bryst, rygg, skuldre, 
abdomen  

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 

 Arm - kan brukes med fullt 
trykk  

 Abdomen – ikke høyere 
trykk enn 40 mmHg 

 

ComfySleeve™ 1-75 
Halv jakkemansjett 

Arm, torso, bryst, rygg, 
skulder, abdomen 

 I henhold til lege eller 
fysioterapeuts 
instruksjoner 

 Arm - kan brukes med fullt 
trykk  

 Abdomen – ikke høyere 
trykk enn 40 mmHg 

 

Expandere 
 

Kan brukes til alle plagg, 
for å øke omkretsen. 
Ulike typer er 
tilgjengelig. 
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3. Systemoppsett 
Før Mini Press systemet brukes for første gang, legges alt til rette slik at pasienten når frem til 
apparatet under behandlingen. 

3.1. Oppsett av apparatet 
1. Plasser apparatet på en flat og stødig overflate der det ikke vil skli eller falle ned fra. Fronten 

på apparatet må stå minst 15 cm fra kanten av bordet.  
2. Plasser apparatet slik at pasienten lett kan rekke frem til bryterne under behandlingen. 

Forsikre deg om at hovedbryteren står i OFF-posisjon. 
3. Velg stikkontakt som er egnet for ditt land, og fest den til pinnene på strømadapterens 

bakside (se figur under). 

 
For å fjerne stikkontakten, trykk ned “OPEN” knappen nedenfor og hold den inne mens 
stikkontakten trekkes ut (se figurer under). 

 
 

4. Koble først strømadapteren til strøminntaket på apparatet og sett deretter inn 
stikkontakten i et egnet 100 – 240 Volts vegguttak.  
 

 

Merk: 
Apparatet er et «multi-volts» apparat som kan brukes ved reiser.  
Egnet stikkkontakt må brukes i land med inkompatible vegguttak.   
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3.2. Forberedelser før behandling 
Bruk alltid lett bekledning under kompresjonsplagget, både for å motvirke irritasjon og for 
hygieniske årsaker. Bruk rene bomullssokker og en ikke for trang bomullstights under ben eller 
buksemansjett. Under arm- og jakkemansjetter brukes en langarmet T-skjorte i bomull. Tubegas 
kan også benyttes. Klær som brukes under kompresjonsplagg bør ikke ha knapper, glidelåser eller 
mønster som kan gni mot huden. Fjern smykker og armbåndsur før du tar på kompresjonsplagg 
som dekker armen.  

Behandlingsposisjoner 
Spør din behandler om konkrete råd i forhold til behandlingsposisjon. Sørg alltid for at apparat 
og slangesett lett kan nås fra din behandlingsposisjon.  
 Benmansjetter kan brukes sittende eller liggende. Brukes de sittende bør bena heves ved å 

legge de opp på en krakk eller recliner (hvilestol med fotstøtte).  
 Buksemansjetter må brukes liggende med ansiktet opp, i en seng eller på en sofa. Dersom 

disse plaggene brukes i en sittende posisjon, kan det forårsake folder i plagget som kan 
blokkere luftstrømmen og forstyrre massasjesyklusen. 

 Arm- og jakkemansjetter (Lympha Jacket, ComfySleeve 1-75) kan brukes sittende eller 
liggende komfortabelt i en seng eller på en sofa, med armen hevet eller plassert horisontalt. 

3.3. Ta på kompresjonsplagg 
Din forhandler kan gi veiledning om størrelser og type kompresjonsplagg i henhold til lege eller 
fysioterapeuts instruksjoner. Plagget skal ikke være trangt.   
Fin ditt plagg i listen under og følg instruksjonene. 
Hvis plagget du mottar har løse slangesett, følg instruksjoner fra din forhandler om hvordan 
slangene festes til plagget.  

3.3.1. Armmansjett 
A. Sett armen inn i mansjetten med skulderdelen opp og dra den opp over skulderen. Fest 

skulderstroppen rundt kroppen og fest med klipslåsen.  

3.3.2. FL Benmansjett 
FL Benmansjett lukkes med borrelås som kan justeres med individuell tilpasning. 
A. Sett benet inn i mansjetten og dra den opp slik at den strekkes i full lengde. 
B. Lukk deretter borrelåsene omkring benet, fra foten og oppover.   

Tilpasningen skal gjøres inntil huden, men ikke stramt. Dersom plagget er for lite, kan en 
expander kobles på for å øke omkretsen. 

3.3.3. ComfySleeve Benmansjett 
A. Åpne glidelåsen helt ned. Sett benet inn i mansjetten og dra den opp slik at den strekkes 

i full lengde.  
B. Trekk glidelåsen opp. Hvis omkretsen er for liten, kan en expander kobles på. 
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3.3.4. Lympha Pants® Buksemansjett 
Buksemansjetten må brukes med pasienten liggende på ryggen i en seng eller på en sofa.  
Buksemansjetten skal ikke brukes sittende.  
A. Plasser apparatet slik at du lett kan nå det under behandlingen. 
B. Legg buksen på sengen eller sofaen med logosiden opp.  

Buksen hart tre glidelåser I hver side. Bruk den glidelåsen som gir deg en komfortabel 
tilpasning. Buksen skal ikke føles trang. Expandere kan brukes for å øke omkretsen. 

C. Åpne glidelåsene i sidene halveis ned.   
D. Skli inn og ned i buksen og trekk glidelåsene helt opp.  
E. For tettere kontakt med abdomen kan du legge en pute eller liknende under knærne. 
Bruk av benstroppene. 
Du kan bruke benstroppene for å forme mansjetten som en “støvel” til foten din.                                                            
(se Figur 5).  
F. Det er tre horisontale glidelåser nederst på buksens bakside (se Figur 3). Når du har 

kommet deg inn i buksen, åpner du den glidelåsen som befinner seg nærmest hælen din. 
Bøy materialet rett under hælen og trekk det opp rundt foten slik at det dannes en form 
som en «støvel».  

G. Juster de langsgående strammings-stroppene ved å dra i stroppenes ende oppe på låret. 
Stram til du kjenner at foten holdes i en behagelig vinkel (se Figur 3). Løs opp stroppene 
for å slippe ned vinkelen i ankelen igjen.   

H. Du kan etterjustere fotvinkelen etter noen innblåsninger/sykluser ved å stramme eller 
slake stroppene.   

I. Behold strammingen av stroppene til neste behandling når denne behandlingen er 
ferdig.  

Forandre festepunkt for stroppene eller legge til expandere 
J. Lengdestroppene kan festes til ett av to festepunkter på foten. Det nederste 

festepunktet passer de fleste. For å skifte festepunkt løsnes borrelåsen fra ringene og 
festes godt til det andre festepunktet (se Figur 3). 

K. Når man setter inn expandere i buksen, løsnes lengdestroppene fra festepunktene. Fest 
en stroppeforlenger til hvert festepunkt og dra opp glidelåsene på expanderen. 

 
Figur 3 - Lympha Pant Buksemansjett 

Lengdestropper 

Strammepunkt 

Festepunkter 
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Figur 4 - Horisontal Hælglidelås 

 
Figure 5 - Støvelform 

 

 

Forsiktig: 
Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk enn 40 mmHg over abdomen. 

 

 

Forsiktig: 
Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet. 

3.3.5. Lympha Jacket™ Jakkemansjett 
Jakkemansjetten er et unikt behandlingssystem for hele overkroppen. Den dekker begge 
armene og vil påvirke din mulighet til å bevege deg under behandlingen.  
Følg disse instruksjonene. 
A. Sørg for at du sitter slik at du lett rekker frem til kontrollpanelet på apparatet. 
B. Åpne glidelåsen i front av jakken. 
C. Åpne glidelåsen på en arm, til rett ovenfor håndleddet slik at du har en hånd fri til å 

betjene kontrollpanelet. Hvis du ikke er i stand til å betjene kontrollpanelet, bør du ha 
noen i nærheten som kan skru av hovedbryteren om det skulle være nødvendig.  

D. Lukk glidelåsen i front av jakken. Juster festestroppene foran slik at plagget sitter 
komfortabelt inntil huden over bryst og mage. Hvis jakken er for liten, kan expandere 
legges til på armer og bak på ryggen. 

 

Forsiktig: 
Hvis du ikke er i stand til å betjene kontrollpanelet, bør du ha noen i nærheten som kan 
skru av hovedbryteren om det skulle være nødvendig. 

 

 

Forsiktig: 
Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk over abdomen enn 40 mmHg.  

 

 

Forsiktig: 
Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet. 
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3.3.6. ComfySleeve™ 1-75, halv jakkemansjett 
ComfySleeve 1-75 kan brukes i en liggende eller sittende posisjon. Under behandlingen bør 
armen plasseres i omtrent 90 graders vinkel ut fra kroppen. Plagget vil da ha mulighet for å 
få full kontakt med armhule og skulder under behandlingen.  
Sørg for at du rekker frem til kontrollpanelet under behandlingen.  
A. Legg plagget på en jevn overflate.   
B. Åpne glidelåsen foran i jakken. Åpne deretter glidelåsen på armen, opp til håndleddet.  
C. Løsne sidestroppene til nesten full lengde. Det gjør de lettere å få tak i etter at du har 

tatt på jakken.  
D. Ta på plagget som om det var en jakke. Sjekk at aksillekammeret vender inn i 

armmansjetten og ikke har foldet seg inn i torsodelen av plagget.  
E. Dra det polstrede sidestykket rundt kroppen din og fest lett med borrelåsen oppe og 

need. Du kan nå slippe plagget og ta tak i festestroppene i siden.  
F. Glidelåsen som er festet til stroppene kobles til sidefestet og dras opp slik at plagget er 

lukket rundt kroppen. Trekk deretter opp glidelåsen ved håndleddet.  
G. Dra i stroppene til plagget sitter behagelig. Det er ikke nødvendig å stramme hardt til, du 

kan kjenne massasjen bedre hvis plagget ikke er for stramt. Hvis det oppstår ubehag 
under behandlingen kan spennene i siden justeres slik at plagget blir løsere. 

H. Sidestykkene kan byttes ut for å øke eller redusere omkretsen. Legg da merke til at 
sidestykkene er merket med høyre og venstre. Velg venstre for behandling av venstre 
arm og høyre for behandling av høyre arm.  

 

Forsiktig: 
Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk over abdomen enn 40 mmHg. 

 

 

Forsiktig: 
Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet. 
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3.3.7. LymphaPod® buksemansjett ved adipositas 

LymphaPod® buksemansjett må brukes liggende på ryggen i en stor nok seng. Den kan ikke 
brukes i en stol eller reckliner (lenestol med innebygget forskammel). Sengen bør være minst 
100 cm bred. Ha rikelig med puter tilgjengelig for å støtte pasientens hode og skuldre på en 
behagelig måte under behandlingen.  
LymphaPod® buksemansjett er tilgjengelig med høyre eller venstre slangeutgang, for å gjøre 
det mulig å koble slangene til apparatet i rom med stikkkontakt kun på en side av sengen.  

 
Figur 6 - LymphaPod® plagg sett forfra 

 

Forsiktig: 
Dersom pasienten ikke på egenhånd kan ta på eller av LymphaPod® buksemansjett, 
ikke på egenhånd kan reise seg opp etter behandlingen, eller ikke på egenhånd kan 
betjene kontrollpanelet, må en medhjelper assistere pasienten under behandlingen og 
også hjelpe til med å ta på og av kompresjonsplagget. 

A. Legg LymphaPod® kompresjonsplagget på sengen. Legg det riktig vei (med LymphaPod 
logo opp). 

B. Dersom pasienten har veldig store hofter eller sete, åpnes justeringsglidelåsene på 
baksiden av kompresjonsplagget. 

C. VED FØRSTE GANGS BRUK: Dersom pasienten trenger mer plass på grunn av en 
stor/hengende mage, kan de to øverste cellene i “midtveggen” mellom bena fjernes. 
Lukk de fire åpne luftinntakene med de polstrede pluggene som følger med. Kontakt din 
leverandør for detaljer om hvordan denne tilpasningen utføres.  

D. Det kan brukes stropper til å feste kompresjonsplagget til sengen for å forhindre det fra 
å gli ned når en tar det på seg. Dersom du ønsker å bruke disse, fest stroppene gjennom 
løkkene på toppen av kompresjonsplagget og rundt sengen. 

Glidelåser for 
omkretsjustering 
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E. Åpne LymphaPod® helt i begge sider og brett øvre del ned til skrittet slik at foret synes. 
Brett opp langs sidene inn mot midtveggen slik at pasienten får bena inn i plagget. 
Pasienten skal ligge behagelig på ryggen med midtveggen lokalisert mellom bena. 

F. Pasienten bør legge seg til rette i kompresjonsplagget slik at hælene er på «HEEL»-
merket i bunnen av plagget. Men hvis pasienten er liten av vekst, bør han/hun ikke 
prøve å nå «HEEL»-merket. Kompresjonsplagget skal ikke dekke bryst eller armer eller 
rekke lenger enn til armhulene.  

 

Merk: 
Ikke ligg for langt inni kompresjonsplagget. Kompresjonsplagget skal ikke dekke bryst 
eller hindre armbevegelser. Høye eller middels høye pasienter skal ha hælene sine på 
hælmerkene inni kompresjonsplagget. Lavere pasienter vil ikke nå dette punktet med 
føttene. 

G. Åpne eller lukk justerings-glidelåsene i front dersom det er nødvendig å øke eller 
redusere omkretsen på kompresjonsplagget. Dersom den midterste justerings-glidelåsen 
i front er lukket, stram stroppen for å støtte glidelåsen.  

H. Lukk de hvite side-glidelåsene. Disse må lukkes helt.   
I. Passformen skal være behagelig løs. Dersom kompresjonsplagget er for stramt, kan man 

bruke expandere for å øke kompresjonsplaggets omkrets.  
J. Dersom behandlingen over abdomen er ubehagelig, kan slangen som fører til toppcellen 

kobles fra og blokkeres med dobbeltsidige plugger som følger med. Tilgang til slangene 
får man gjennom glidelåsdelen i siden. 

K. Koble slangesette til apparatet og start behandlingen. Følg instruksjonene i kapittel 4 for 
hvordan betjene apparatet. Det kan ta tre til fem minutter å fylle plagget. 

L. Nå behandlingen er ferdig, vent til plagget har sluppet ut luften, før glidelåsene åpnes og 
pasienten kan gå ut av pplagget.  

 

Merk: 
Vent til kompresjonsplagget er helt tømt for luft før du tar det av deg. Dersom plagget 
ikke tømmes ordentlig, kan slangesettene løsnes fra apparatet og luften forsiktig 
presses ut av plagget.   

 

 

Forsiktig: 
Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk over abdomen enn 40 mmHg. 

 

 

Forsiktig: 
Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet. 
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3.4. Feste slangesettet til apparatet 
1. I enden av slangesettet finner du et grått og firkantet koblingsstykke. Alle tolv slangene er 

festet i dette koblingsstykket. Legg merke til hurtigkoblingen på toppen av koblingsstykket.  
Legg også merke til de to luftuttakene foran på apparatet. Her festes slangesettene til 
apparatet.  

2. Sett koblingsstykket inn i et av de to luftuttakene foran på apparatet, og sjekk at 
hurtigkoblingen peker opp.  
Koblingsstykket festes med et “klikk”. Hvis du ikke hører klikket, beveger du koblingsstykket 
forsiktig frem og tilbake for å kontrollere at det sitter riktig. 

3. For å koble fra slangesettet presses hurtigkoblingen ned og koblingsstykket trekkes ut.  
4. Dersom kun en arm eller et ben behandles, plugges det andre luftuttaket foran på apparatet med 

en 12-tannet blindplugg (finnes i en medfølgende plastpose) sammen med apparatet. Det er viktig 
at dette luftuttaket plugges. Hvis luftuttaket blir stående åpent vil trykket slippes ut og apparatet 
vil ikke fungere.  

 

Merk: 
Når bare et luftuttak er i bruk plugges det andre uttaket med den 12-tannede 
blindpluggen. Dersom dette uttaket ikke plugges vil apparatet ikke fungere! 

 

 

Forsiktig: 
Dersom umiddelbar utligning av trykk i kompresjonsplagget er nødvendig, koble 
slangesettet fra apparatet for rask tømming av lufttrykket i kompresjonsplagget. 

3.5. Koble slangesettet fra apparatet 
For å koble slangesettet fra apparatet, trykkes hurtigkoblingen ned og koblingsstykket trekkes 
forsiktig ut av apparatet (se Figur 7). 

 
Figur 7 – Koble slangesettet fra apparatet 
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4. Bruk av apparatet 
Her følger en beskrivelse av apparat og betjeningspanel. Vennligst les dette avsnittet før du bruker 
apparatet for første gang.  

 
Figur 8 – Apparatets betjeningspanel 

Apparatets knapper og brytere  
Tabell 3 – Apparatets knapper og brytere 

Knapper/ 
Brytere 

Funksjon 

 
 

Velg behandlingstid: Trykk til ønsket behandlingstid vises.  

Indikator for valgt behandlingstid: Valgte behandlingstid lyser (15, 30, 45, 60, 
eller 90 min.) 

 

Regulering av trykk: Trykk inn og vri bryteren til ønsket behandlingstrykk (20-
80 mmHg). 
Bryteren låses etter at trykket er satt.  

 
Start/Stopp knapp: Brukes for å starte eller stoppe behandlingen. 

 

Status Indikator: 
 Hvit – Apparatet er slått på. Behandlingen har ikke startet. 
 Grønn – Behandlingen pågår. 
 Rød – Indikerer funksjonsfeil (se Kap. 9 - Feilsøking). 

 

Hovedbryter: Brukes for å skru på apparatet (lokalisert på apparatets venstre 
side). 

 
Strøminntak: Brukes for tilkobling av strømadapter (lokalisert på apparatets 
venstre side, ved hovedbryter). 

 

Regulering av 
trykk Start/Stopp knapp 

Status Indikator 

Indikator for valgt 
behandlingstid  

Velg 
Behandlingstid 



 

L9810860-A 15 

Bruksanvisning: Mini Press 960 

5. Bestemme behandlingstrykk- og tid 
1. Trykk inn og hold bryteren inne mens du vrir til ønsket trykk, som er avtalt med ansvarlig 

helsepersonell, fysioterapeut eller lege. Når bryteren slippes, holdes den fast i samme posisjon.  
Minimum trykk som kan velges er 20 mmHg.  
Maksimum trykk som kan velges er 80 mmHg. 

2. Trykk inn knappen for behandlingstid i henhold til fysioterapeut/leges anbefaling. Indikator vil lyse på 
valgt tid. 
Minimum behandlingstid kan settes til 15 min.   
Maksimum behandlingstid kan settes til 90 min. 

6. Starte behandlingen 
Du er nå klar til å stille inn apparatet og starte behandlingen din.  
1. Sjekk at alle slanger er koblet til plagget og at slangesettet er godt festet til apparatet.  
2. Se etter at hovedbryteren på venstre side av apparatet er slått av.  
3. Sett inn strømkabelen i apparatet og sett deretter stikkontakten i dertil egnet 100-240 Volt 

strømuttak i veggen.  
4. Finn en komfortabel behandlingsposisjon hvor du lett kan rekke frem til apparatet. Ta på 

kompresjonsplagget og følg bruksanvisningen fra punkt 3.3 ovenfor.  
5. Skru på hovedbryteren.  
6. Trykk inn Start/Stop knappen. 

Behandlingen begynner. 

 

Merk: 
Når behandlingen starter vil det gå flere sykluser før alle kammer er helt fylt med luft.  

7. Avslutte behandlingen 
1. Når behandlingstiden er ferdig, stanser pulsatoren. Dersom du har behov for å stanse 

behandlingen midt i, trykker du på Start/Stopp. Når behandlingen er avsluttet, skru av 
hovedbryteren.  

2. Når behandlingen er ferdig, vent 30 sekunder slik at kammerne tømmes for luft, før du tar av 
kompresjonsplagget. 

 

Forsiktig: 
Stopp behandlingen og ta kontakt med din lege dersom det oppstår smerter, blåmerker 
eller irritasjon under eller etter behandlingen. 

 

 

Note: 
Dersom umiddelbar utligning av trykk i kompresjonsplagget er nødvendig, koble 
slangesettet fra apparatet for momentant å tømme kompresjonsplagget for luft. 
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8. Vedlikehold og lagring 

8.1. Rengjøring av apparatet 
1. Sjekk at strømledningen er frakoblet før du rengjør apparatet.  
2. Vask rent med en fuktig klut.  
3. Unngå at vann eller andre væsker kommer inn I pulsatoren! 

8.2. Rengjøring av kompresjonsplagget 

 

Forsiktig: 
 Bruk beskyttende hansker under rengjøring av kompresjonsplagget. 
 Vask hendene grundig etter rengjøring av kompresjonsplagget. 

1. Tørk av indre og ytre overflatter med en myk klut og varmt vann. Vannet skal ikke være 
varmere enn 40°C og bruk et mildt vaskemiddel. Plagget skal ikke bløtlegges!  
Unngå at væske kommer inn i plaggets luftkammere eller slangesett.  Tørk av med rent vann for å 
fjerne alle såperester og husk at væske ikke kommer inn i plaggets luftkammere eller slanger.  

2. Tørk pagget tørt med et mykt håndkle. 
3. Når plagget er tørt, kan indre og ytre overflater samt slanger tørkes over med alkohol. Bruk 

hansker og utfør prosedyren i et godt ventilert rom.  
4. La plagget lufttørke fullstendig før bruk.  
Hvis du har spørsmål til rengjøring, vennligst kontakt din distributør. 

 

Forsiktig: 
• Skal ikke maskinvaskes eller håndvaskes. Kun overflatebehandles! 
• Unngå at væske kommer inn i luftinntak eller slanger. 
• Ikke bruk klor. 
• Skal ikke renses kjemisk. 
• Skal ikke vris opp, strykes, tørketromles eller tørkes med varmluft/hårføner. 

8.3. Lagring 
Følg instruksjonene under for lagring: 
 Unngå direkte sollys på apparatet, samtlige komponenter og kompresjonsplagg. 

 Lagre på et tørt, skyggefullt sted (se merknad nedenfor). 

 Ikke vri eller brett slangesettene. 

 Lagre strømkabelen løst pakket og sikret. 
 Unngå å brette kompresjonsplaggene under lagring. 

 

Forsiktig: 
Systemet kan transporteres eller lagres i kortere perioder innenfor et 
temperaturspenn på -40°F til 158°F (-40°C to 70°C), luftfuktigheten må være 
innenfor 10% til 93%, og atmosfærisk trykk mellom 190hPa og 1060hPa.  
La systemet bli romtemperert 50°F til 86°F (10°C til 30°C) før det tas i bruk. 

8.4. Reise 
 Sørg for å ha riktig strømadapter for det stedet du besøker. 
 Følg alle retningslinjer for lagring når du pakker sammen apparat og kompresjonsplagg. 
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9. Feilsøking 
Tabell 4 - Feilsøking 

Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak 

Apparatet virker ikke. Ingen strømkilde Sjekk elektrisk uttak i veggen.  

 Strømledning Sjekk at strømledningen er koblet til apparatet, og at 
den også er koblet til egnet strømuttak 100-240 Volt 
i vegg. 

 Strømledning Undersøk strømkabelen for eventuelle feil. 

Status Indikator er på og lyser 
rødt.  

Funksjonsfeil Kontakt tekniker. 

Apparatet starter opp og 
stanser umiddelbart. 

Luften går ikke gjennom 
slangesettet. 

Undersøk slangesettet for eventuelle sprekker, 
knekk eller vridninger. 

Apparatet starter, men står og 
pumper inn luft over lang tid, til 
apparater viser feilmelding.   

Mulig luftlekkasje i plagg, 
slangesett eller apparat. 

1. Undersøk plagget for luftlekkasje. 
2. Undersøk slangesettets koblinger til plagg og 

apparat. 
3. Dersom ingen åpenbare luftlekkasjer oppdages 

og repareres, og problemet vedvarer, kontakt 
tekniker. 

Et plagg fylles med luft, men det 
andre plagget fylles ikke. 

Det andre plagger mottar 
ikke luft. 

Undersøk slangesettet for eventuelle sprekker, 
knekk eller vridninger. 

Apparatet slutter å virke, 
Statusindikatoren lyser rødt og 
alarmen piper.  

Slangesettets koblinger er 
ikke festet ordentlig til 
plagg eller apparat, eller 
12-tannet plugg er ikke 
satt inn i det ubrukte 
luftuttaket. 

Undersøk og fest alle koblinger. Behandles bare en 
arm eller ett ben, husk alltid å plugge det ubrukte 
lufttuttaket med den 12-tannete pluggen som følger 
med apparatet. Hvis alle koblinger er OK og 
problemet vedvarer, kontakt tekniker.  

Apparatet fungerer med veldig 
lavt trykk, uavhengig av trykket 
som bruker har satt. 

Defekt kompresjonsplagg. Bytt plagget og prøv igjen. 

Internt problem. Kontakt tekniker. 

Unormal støy. Overfører vibrasjoner til 
bordet 

Kontroller at apparatet står stødig på alle fire 
støtdempere. 

 Internt problem. Kontakt tekniker. 
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9.1. Reparasjon og teknisk support 
Kontakt autorisert representant (se kontaktinformasjon under). 

Hvordan kontakte oss 

Autorisert representant i Europa 

MedNet GmbH 
Borkstraße 10 
48163 Münster 
Germany 
Tel: +49 251 32266-60 
Fax: +49 251 32266-22 
Web: http://www.medneteurope.com 

9.2. Produsent 

Mego Afek AC Ltd. 
Kibbutz Afek, 3004200 
Israel 
Tel: 972-77-9084277 
Fax: 972-4-8784148 
E-mail: info@megoafek.com
Web: www.megoafek.com

9.3. Produsentens garanti 
Mego Afek AC Ltd. garanterer at Mini Press apparat og kompresjonsplagg er uten defekter i 
materialer og utførelse. 
Garantien gjelder: 
 Apparat: Garantien gjelder i to år etter kjøpsdato.
 Kompresjonsplagg: Garantien gjelder i to år etter kjøpsdato.
Garantien dekker ikke feil forårsaket av urimelig bruk, feil forårsaket av bruk som ikke er i 
samsvar med vedlikeholdsmanualens instruksjoner, eller skade forvoldt gjennom reparasjoner 
utført av ikke-kvalifisert eller ikke-autorisert personell. 

Distributør i Norge
medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik 
Norway

Tel: +47 52 84 45 00    
Fax: +47 52 84 45 09
E-post: post@medinorway.no 
Web: www.medinorway.no 

http://www.medneteurope.com/
mailto:info@megoafek.com
http://www.megoafek.com/


 

L9810860-A 19 

Bruksanvisning: Mini Press 960 

Appendix I - Spesifikasjoner 

Apparat Modell 
Electrical Specifications 

Trykk spenn [mmHg] 
(se notat 1) Dimensjoner og vekt 

klasse VAC/Hz Strøm [W] 
(se notat 2) 

Mini Press 960 II 100-240V / 50-60Hz 36W 20-80 34 x 24 x 19 cm 2.9 kg 

Operasjonsmodus - Kontinuerlig 

Grad av beskyttelse mot inntrengning av vann - IP21 

Strømledning - Kuantech Co. KSAPV0361200300D5 

 

merk: 
1. Faktisk trykk er ±10% av full skala. 
2. Strømforbruk er nominelt. Reell verdi er ±15%. 
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Appendix II - EMC Produsentens deklarasjoner  
Elektromagnetisk kompatibilitets (EMC) erklæring for hjemmemiljø 
Mini Press-systemet har blitt vurdert til internasjonal standard IEC 60601-1-2 "Generelle krav til 
grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse - Sikkerhetsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav 
og tester" 
1. Medisinsk elektrisk utstyr trenger spesielle forholdsregler vedrørende EMC og må installeres og 

tas i bruk i henhold til EMC-informasjonen som er oppgitt her i vedlagte dokumenter. 
2. Bærbar og mobil RF-kommunikasjon kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr. Se nedenfor 

anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr og Mini 
Press-systemet. 

Antatt maksimal utgangseffekt for 
sender (W) 

 
Separasjonsavstand * i henhold til senderens 
frekvens (m) 
 

0.01 0.23 

0.1 0.73 

1 2.3 

10 7.3 

100 23 

*Merk: Avstanden beregnet fra 800 MHz to 2.5 GHz 
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Mini Press Model 960 - Electromagnetic Emissions -  Manufacturer Declaration 

The Model 960 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
the Model 960 should assure that it is used in such an environment. 

Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment - Guidance 

RF emissions 
CISPR 11 

Group 1 The Model 960 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF 
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby 
electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Class B 

The Model 960 is suitable for use in all establishments, including domestic 
establishments and those directly connected to the public low voltage power 
supply network that supplies buildings used for domestic purposes. 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 

Not applicable for 
Model 960 

Voltage fluctuations/flicker 
emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies for Model 
960 

 
Mini Press Model 960 - Electromagnetic Immunity - Manufacturer Declaration 

The Model 960 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
the Model 960 should assure that it is used in such an environment. 

Immunity Test IEC 60601 Test 
Level 

Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance 

Electrostatic discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV air 

Complies Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors 
are covered with synthetic material, the relative humidity 
should be at least 30%. 

Electrical fast transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power 
supply lines 

Complies Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

Surge  
IEC 61000-4-5 

±1 kV line to line 
±2 kV line to 
earth 

Complies Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

Voltage dips, short interruptions 
and voltage variations on power 
supply input lines 
IEC 61000-4-11 

>95% dip in UT 
for 10 ms 
60% dip in UT 
for 100 ms 
30% dip in UT 
for 500 ms 
>95% dip in UT 
for 5000 ms 

Complies Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user of the 
Model 960 requires continued operation during power 
mains interruptions, it is recommended that the Model 
960 be powered from an uninterruptible power supply or 
a UPS. 

Power frequency (50/60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Complies Power frequency magnetic fields should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment. 

NOTE: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. 
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Mini Press Model 960 - Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity 

The Model 960 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 
Model 960 should assure that it is used in such an environment. 

Immunity Test IEC 60601 Test Level Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance 

   Portable and mobile RF communications equipment should be used no 
closer to any part of the Model 960, including cables, than the 
recommended separation distance calculated from the equation applicable 
to the frequency of the transmitter. 

   Recommended separation distance 

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 Vrms d = 1.2 P  

    
Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

3 V/m d = 1.2 P   80 MHz to 800 MHz 

   d = 2.3 P   800 MHz to 2.5 GHz 

   Where P is the maximum output power rating of the transmitter in Watts 
(W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended 
separation distance in meters (m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in 
each frequency range. P

b 
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the 
following symbol: 

 

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and 

people. 
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM 

and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to 
fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the 
Model 960 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Model 960 should be observed to verify normal operation. If 
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Model 960. 

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
 

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment 
and Mini Press Model 960 

The Model 960 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the 
Model 960 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment 
(transmitters) and the Model 960 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. 

Rated maximum output power of 
transmitter 

W 

Separation distance according to frequency of transmitter 
m 

150 kHz to 80 MHz 
d = 1.2 P  

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.2 P  

800 MHz to 2.5 GHz 
d = 2.3 P  

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the 
equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in Watts (W) according to the 
transmitter manufacturer. 
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and 

people. 
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