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Viktig – Før du starter 
1. Vennligst les hele brukerveiledningen 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. 

Kontaktinformasjon  
Produsentens Navn og Adresse 
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 

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 

Distributør i Norge 
Medi Norway AS 

Vestheimvegen 35 
4250 Kopervik 

Tel.: +47 52 84 45 00 

Fax: +47 52 84 45 09 

E-post: post@medinorway.no 
Web: www.medinorway.no 

 

mailto:info@megoafek.com
http://www.megoafek.com/
http://www.medneteurope.com/
mailto:post@medinorway.no
http://www.medinorway.no/
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Forord 
Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon angående trykkontrollenheten eller andre 
komponenter i kompresjonsterapisystemet, vennligst ta kontakt med din lokale distributør. Du kan 
besøke våre hjemmesider på www.megoafek.com for nyheter, oppdateringer og detaljer om lokale 
distributører i ditt område. For produktstøtte, send e-post til support@megoafek.com. 

Bruk av Symboler og Konvensjoner i Brukerveiledningen 

Symbol Beskrivelse 

 

Merk: Beskriver en Lympha Press Mini® & Lympha Wave® funksjon eller gir en 
beskrivelse av hvordan man på beste måte kan bruke den. 

 

Forsiktig: Refererer til sikker bruk av Lympha Press Mini® & Lympha Wave® 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. 

Merking 
Følgende merker og symboler er synlige på trykkontrollenheten, plagg og/eller emballasje. 

Merke Beskrivelse Lokasjon 

 
Les instruksjonene før bruk På trykkontrollenheten 

 
Les instruksjonene før bruk På merkelapp på plagg 

 
Beskyttelsesnivå for BF utstyr På trykkontrollenheten 

 
Dobbeltisolert På trykkontrollenheten 

 
Produsentens navn og adresse 

På trykkontrollenheten 
og merkelapp på plagg 

 
Produksjonsdato På trykkontrollenheten 

 

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

På trykkontrollenheten 

!

http://www.megoafek.com/
mailto:support@megoafek.com
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Merke Beskrivelse Lokasjon 

 

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

På trykkontrollenheten 

 

CSA c/us sertifisering med hensyn til elektrisk støt, brann 
og mekaniske farer bare i samsvar med CAN/CSA C22.2 
No. 601.1-M90 (AM1+AM2) og UL 60601-1 (1. utgave) 

På trykkontrollenheten 

 

 

Serienummeret til trykkontrollenheten På trykkontrollenheten 

 

«Kan knuses», Behandles med forsiktighet På emballasjen 

 
Hold tørr 

På emballasjen og 
trykkontrollenheten 

 
Denne side opp På emballasjen 

 
Holdes borte fra 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 

 
Sikring 

På baksiden av 
trykkontrollenheten, 
under strømbryter 

 Vekselstrøm På trykkontrollenheten 

 
Ikke vask På merkelapp på plagg 
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Merke Beskrivelse Lokasjon 

 
Ikke tørr-rens På merkelapp på plagg 

 
Ikke bruk tørketrommel På merkelapp på plagg 

 
Ikke bruk blekemidler På merkelapp på plagg 

 
Ikke bruk strykejern På merkelapp på plagg 

Ordliste 

Unidireksjonell Involverer, fungerer, beveger eller responderer i kun én retning. 

Distal Lokalisert lengst vekk fra kroppens sentrum eller midtlinje. 

Proksimal Lokalisert nærmest kroppens sentrum eller midtlinje. 

Sekvensiell Trykk blir påført fortløpende uten opphold. 

Lympha Syklus En unidireksjonell massasjesyklus hvor cellene blir blåst opp én etter én 
langs kroppsdelen fra distalt til proksimalt inntil hele kompresjonsplagget 
er oppblåst. 
 (Denne syklusen går også under navnet: Solid Buildup; Sekvensiell) 

Wave: Peristaltic 
Syklus 

En bølgelignende syklus, der en 30 cm trykksone beveger seg langs 
kroppsdelen fra distal til proksimal, tilsvarende en naturlig 
bølgebevegelse. 

Lymfødem En utbredt kronisk tilstand hvor ødemer (hevelser) oppstår i ben, armer 
og/eller torso. 
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1. Introduksjon 
Kompresjonsterapisystemet består av en trykkontrollenhet og kompresjonsplagg. Det utfører en 
massasje fra distal til proksimal del av kroppsdelen som behandles, og drenerer overflødig lymfe- og 
venevæske fra ekstremiteten. 

Trykkontrollenheten gir enten fortløpende eller peristaltisk lufttrykk gjennom en serie slanger. 
Slangene er festet til en mansjett som inneholder opp til tolv overlappende luftceller. 
Kompresjonsplagget er festet til kroppsdelen og kan enkelt justeres slik at den passer til kroppsdeler 
av alle størrelser. Det er tilgjengelig 56 kompresjonsplagg i standard størrelser, fra barn til voksen. 
Expandere er tilgjengelig for midlertidig økning av omkretsen, eller for den innledende 
reduksjonsfasen. Ved behandling av underekstremiteter brukes en benmansjett eller buksemansjett. 

Behandlingssyklusen går i én retning og starter ved distale del av kroppsdelen og går mot senter av 
kroppen. Luftfylling- og tømmingssyklusen er kort, slik at trykket føles behagelig mot den 
kroppsdelen som behandles. Trykkontrollenheten er designet for bilateral behandling, når det er 
påkrevd. 
For å få best mulig effekt ut av kompresjonsutstyret, anbefaler vi at du leser brukerveiledningen 
nøye før du begynner å bruke det. Nøye oppfølging av behandlers instruksjoner, samt regelmessig 
behandling vil øke livskvaliteten betydelig. 
Har du ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med lokal forhandler 
www.medinorway.no. Besøk vår hjemmeside www.megoafek.com for nyheter, oppdatering og 
informasjon om pasientopplæring. 

1.1. 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 

 

Advarsel: 

Bruk av Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet er kun tillatt i samarbeid med 
lege eller fysioterapeut med spesialkompetanse på lymfødem. 

!

http://www.medinorway.no/
http://www.megoafek.com/
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1.2. Kontraindikasjoner 
Bruk av Lympha Press Mini® & Lympha Wave® er ikke anbefalt der ett eller flere av følgende 
symptomer er tilstede: 

 Plutselige smerter eller nummenhet 

 Alvorlig arteriosklerose eller annen ischemisk eller vaskulær lidelse 

 Ubehandlet hjertesvikt 
 Kjent eller mistanke om dyp venetrombose eller tromboflebitt 

 Gangrene 

 Dermatitt 

 Alvorlig inflammasjon i den behandlede kroppsdel 
 Ferske hudtransplantasjoner 

 Ubehandlede eller infiserte sår 

 

Forsiktig: 

 Pga. 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. 

 Dersom smerter eller følelsesløshet oppstår hos pasienter som ikke har hatt slike 
symptomer før, bør behandlingen avbrytes. 

1.3. Advarsler og Forhåndsregler 
Følg alle advarsler og forhåndsregler gitt i denne Brukermanualen. 

Etterkom alle anbefalte og etablerte forhåndsregler for bruk av elektrisk og mekanisk utstyr. 

Alt vedlikehold bør kun utføres av opplært, autorisert personell. 

 

Advarsel: Eksplosjonsfare 
Ikke bruk Lympha Press Mini® & Lympha Wave® i nærheten av antennelige gasser, 
inkludert antennelig bedøvelse. 

 

 

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

 

 

Advarsel: 
Ikke la væske trenge inn i noen av komponentene i Lympha Press Mini® & Lympha 
Wave® systemet.  

Ikke bruk Lympha Press Mini® & Lympha Wave®, deler eller tilbehør hvis det er blitt vått 
eller utsatt for væsker. 

 

 

Advarsel: 

Ikke foreta endringer på Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet. 

 

!

!

!

!
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Advarsel: 

Ikke utfør service eller vedlikehold på noen deler av Lympha Press Mini® & Lympha 
Wave® systemet under behandling av pasient. 

 

 

Advarsel: 

 Bruk alltid beskyttelseshansker ved rengjøring av plagg. 
 Sørg for å vaske hendene grundig etter rengjøring av plagg. 

 

 

Advarsel: 
Bruk kun tilhørende kabler og tilleggsutstyr til Lympha Press Mini® & Lympha Wave® 
systemet. 

 

 

Advarsel: 

Stopp behandlingen dersom det oppstår en systemendring i Lympha Press Mini® & 
Lympha Wave® systemet. 

 

 

Advarsel: 

Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet inneholder små deler. For å unngå 
kvelningsfare: Holdes borte fra barn, ikke putt i munnen eller svelg. 

 

 

Forsiktig: 

For å forhindre skader på Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet, hold det 
borte fra støv, lo og skitt. Holdes vekk fra varmekilder og luftfuktere. Holdes borte fra 
kjæledyr. 

 

 

Forsiktig: 
Ikke bruk Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet utover spesifisert 
temperatur: 10 til 30°C (50 til 86°F).  

 

 

Forsiktig: 

Ikke bruk Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet utover spesifisert 
fuktighetsgrad: 30% -85%, ikke-kondenserende.  

 

 

Forsiktig: 

Ikke lagre eller transporter Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet utover 
spesifisert temperatur (se seksjon 6.4 - Lagring). 

 

 

Forsiktig: 

Ikke bruk Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet under transport.   

 

!

!

!

!

!
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Forsiktig: 

Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet kan brukes opp til 3000 m over 
gjennomsnittlig havnivå.  

 

 

Forsiktig: 

For å unngå skader på utstyr, må en bare bruke tilbehør, avtakbare deler og materiell 
som er beskrevet i denne bruksanvisningen.  

 

 

Forsiktig: 

Når Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet er i bruk, skal apparatet plasseres 
på et horisontalt fast underlag. Ikke plasser apparatet på en seng, madrass, pute eller 
myke møbler. Ikke dekk til enheten.  

 

 

Forsiktig: 

Koble Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet fra elektrisk uttak før rengjøring. 
La apparatet tørke helt før det igjen kobles til strømuttaket. 

 

 

Merk: 

Pasienten kan selv bruke Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet. 

 

1.4. Programmer og Bruksområder 
1.4.1. Behandling av lymfødem 
Pasienter med lymfødem, spesielt de med kraftig lymfødem, kan ha god nytte av å bruke en 
kombinasjon av ulike behandlingsmetoder. Spesielt nyttig er en kombinasjon av manuell 
lymfedrenasje og Lympha Press Mini® & Lympha Wave®. Denne behandlingen kan utføres i 
sin helhet i en klinikk, eller Lympha Press Mini® & Lympha Wave® behandlingen kan utføres i 
pasientens hjem. Med denne behandlingskombinasjonen, får pasienten en uavhengig og 
effektiv hjemmebehandling med fordelen av å ha tilgjengelig en dyktig fysioterapeut. 
Fysioterapeuten kan ha oppsyn med behandlingen og gi råd til pasienten om eventuelle 
endringer som kan være nødvendig for behandlingsregime. 

1.4.2. Praktisk og hensiktsmessig behandling 
Behandling med pulsator er praktisk og hensiktsmessig for pasientene. Det betyr mye i 
forhold til pasientenes evne til å følge opp og gjennomføre nødvendig behandling. 
Hjemmebehandling med bruk av Lympha Press Mini® & Lympha Wave® gjør det mulig for 
pasienter å behandle seg selv, når de selv måtte ønske det i kjente omgivelser. 
Behandlingskostnader er også en faktor sammenlignet med vanlig behandling. 
Lympha Press Mini® & Lympha Wave® gir en effektiv behandling hjemme, til en brøkdel av 
prisen for et klinikkbesøk. 
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1.5. Sikkerhetsfunksjoner 
1.5.1. Mulighet for enkel tilkobling 

Kontakten på slangesettet muliggjør en enkel tilkobling til trykkontrollenheten. (se Figur 1).  

Se også seksjon 4.5. – Feste slangesettet til Trykkontrollenheten. 

 

Figur 1 – Kontakten på slangesettet  

I tilfeller der behandlingen må avbrytes, kan kontakten enkelt frakobles for å tømme 
luftlommene i kompresjonsplagget og fjerne trykket. (se seksjon – 4.6. – Koble slangesettet 
fra Trykkontrollenheten). 

1.5.2. To trinns Tidsbryter 
Trykkontrollenheten er utstyrt med en to trinns tidsbryter. 

Tidsbryteren kan slås av når som helst. (se Figur 2). 

 

Figur 2 – To trinns Tidsbryter 

1.5.3. Nummererte luftslanger 
På tuppen av luftslangene er det påført et nummer fra 1-12 som sikrer korrekt rekkefølge på 
kompresjonen. (se Figur 3). 

 

Figur 3 – Nummererte luftslangetupper 
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1.5.4. Fjerning av kompresjonsplagg 
Kompresjonsplaggene er festet med enten Velcro borrelås eller glidelåser. Dette gjør at en 
enkelt, sikkert og raskt kan fjerne kompresjonsplagg. (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Velcro borrelås og glidelåser 

1.5.5. Overbelastningsvern 
Trykkontrollenheten er utstyrt med to overbelastingsvern som er plassert i sikringsboksen på 
baksiden over strømtilkoblingen. Disse beskytter mot feil i strømkretsen, overbelastning og 
kortslutning. 

 

Advarsel: Fare for elektrisk støt 

For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne enheten. Ikke forsøk å utføre service 
på enheten selv. Alle vedlikeholdsoppgaver skal utføres av utdannet og 
autorisert servicepersonell. Garantien gjelder ikke ved service av uautorisert 
personell. 

!
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2. Behandlingssykluser 
Hva er sekvensiell kompresjonssyklus? 

Trykkontrollenheten tilfører trykk i sekvens fra distalt til proksimalt av ekstremiteten. Det jevne 
trykket blir påført av 12 overlappende oppblåsbare celler som er inni kompresjonsplagget som en 
har rundt den kroppsdelen som skal behandles. Hver celle blåses opp i rekkefølge og påfører en jevn 
enveis massasje som leder oppsamlet lymfevæske skånsomt til alternative lymfebaner for opptak. 
Når hele ekstremiteten er komprimert, slippes trykket for en kort periode slik at lymfer og vener kan 
fylles på nytt. Så starter prosessen på nytt, og gjentas inntil behandlingen er fullført. 
Kompresjonssyklusen er satt til å etterligne kroppens egen retur av lymfevæske. 

2.1. Lympha Syklus 
Lympha Press Mini Model 201 (se Figur 5) anvender Lympha syklus (se Figur 6) med trykk 
mellom 20 og 80 mmHg og er beregnet for hjemme- og klinisk bruk. Mansjettene kan festes 
enten ved bruk av glidelås eller borrelås, avhengig av pasientens behov. Når alle cellene er 
oppblåst, tømmes de samtidig. Behandlingen gir en følelse av tiltagende trykk som så holdes 
konstant for deretter å slippe opp hvert 30. sekund. Varighet og hyppighet av behandlingen, 
samt påført trykk må være anbefalt av lege eller fysioterapeut.  

 

Figur 5 - Lympha Press Mini Model 201 

 

 

Figur 6 - Lympha Syklus 

Trykkretning 
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2.2. Wave/Peristaltic Syklus 
Lympha Wave Model 301 (se Figur 7) anvender Wave syklus (se Figur 8) med trykk mellom 20 og 
80 mmHg og er beregnet for hjemme- og klinisk bruk. Mansjettene kan festes enten ved bruk av 
glidelås eller borrelås, avhengig av pasientens behov. Behandlingen gir en følelse av en bølge 
som beveger seg langsomt opp kroppsdelen, for deretter begynne forfra igjen. Varighet og 
hyppighet av behandlingen, samt påført trykk må være anbefalt av lege eller fysioterapeut.  

 

Figur 7 - Lympha Wave Model 301 

 

 

Figur 8 - Wave/Peristaltic Syklus 

Trykkretning 
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3. Systemkomponenter 
Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet består av en trykkontrollenhet som forsyner 
komprimert luft i en programmert syklus til oppblåsbare kompresjonsplagg som er festet rundt 
pasientens kroppsdeler. Den komprimerte luften distribueres gjennom fleksible slanger fra 
kontrollenheten og ut til de oppblåsbare kompresjonsplagg. Trykkontrollenheten har to sett 
luftuttak slik at to kompresjonsplagg med opptil 12 celler hver kan benyttes samtidlig. 

3.1. Trykkontrollenhet, slanger og tilleggsutstyr 
Tabell 1 - Systemkomponenter 

Artikkel Illustrasjon 

Trykkontrollenheten forsyner komprimert luft i en 
programmert syklus med et regulert trykk. 
Trykkontrollenheten har to sett luftuttak slik at to 
kompresjonsplagg med opptil 12 celler hver kan benyttes 
samtidig. 

  

Slangesettene leder trykkluft fra trykkontrollenheten til 
kompresjonsplaggene. Type slangesett varierer avhengig av 
hvilket kompresjonsplagg som benyttes. Hver slange er 
nummerert. 

 
Plugger: Brukes for å blokkere ubrukte slanger eller luftuttak.  

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

 

 Dobbeltsidig Plugg: ubrukte slanger må plugges igjen for 
å hindre luftlekkasje. Bruk denne pluggen for å blokkere 
alle slanger som ikke er i bruk. To ubrukte slanger kan 
blendes med én plugg ved å bruke begge sider av 
pluggen. 

 

Strømkabel 

 

12-tannet blindplugg 

Dobbeltsidig Plugg 
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3.2. Kompresjonsplagg 
Trykkontrollenheten kan blåse opp kompresjonsplagg med mange celler for behandling av én 
eller begge armer, én eller begge ben, abdomen, korsrygg, bryst og torso.  

Din forhandler vil velge riktig kompresjonsplagg for deg, i henhold til legens instruksjoner. Noen 
kompresjonsplagg har en trykkgrense. Dersom legen din anbefaler høyere trykk, ta kontakt med 
din forhandler. 

Forsiktig: 

Ikke overskrid trykkgrensene som er oppført for kompresjonsplagget (se Tabell 2 
under). Dersom din lege foreskriver et høyere trykk enn grenseverdiene for plagget, ta 
kontakt med din forhandler. 

Tabell 2 - Kompresjonsplagg 

Plagg Behandlingsområde Trykkgrense Illustrasjon 

Glidelås Mansjett Arm eller ben 
 I henhold til legens

instruksjoner
 Kan brukes med fullt trykk.

Skulderkappe Skulder 
 I henhold til legens

instruksjoner
 Kan brukes med fullt trykk.

FL Mansjett 
(Borrelås) 

Ben 
 I henhold til legens

instruksjoner 
 Kan brukes med fullt trykk.

Comfy mansjett Ben 
 I henhold til legens

instruksjoner
 Kan brukes med fullt trykk.

Lympha Pants™ 
Buksemansjett 

Ben (ett eller begge), 
lyske, hofter, 
rumpeballer og 
nedre del av 
abdomen 

 I henhold til legens
instruksjoner.

 Ben – kan brukes med fullt
trykk.

 Abdomen – ikke overstig
40 mmHg.

http://www.megoafek.com/
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Plagg Behandlingsområde Trykkgrense Illustrasjon 

Unilateral Lympha 
Pants™ 

Ett ben, lyske, hofter, 
rumpeballer og 
nedre del av 
abdomen 

 I henhold til legens 
instruksjoner 

 Ben – kan brukes med fullt 
trykk 

 Abdomen – ikke overstig 
40 mmHg 

 

Lympha Jacket™ 
Jakkemansjett 

Arm (én eller begge) 
og øvre abdomen 

 I henhold til legens 
instruksjoner 

 Arm – kan brukes med fullt 
trykk 

 Abdomen – ikke overstig 
40 mmHg 

 

ComfySleeve™ 1-75 
Arm, torso, bryst, 
rygg, skulder, 
abdomen 

 I henhold til legens 
instruksjoner 

 Arm – kan brukes med fullt 
trykk 

 Abdomen – ikke overstig 
40 mmHg  

Expandere 

Kan brukes med alle 
kompresjonsplagg, 
for å øke omkretsen. 

Illustrasjon: Pants 
Expanders™ til 
Lympha Pants™. 
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4. Systemoppsett 
Korrekt oppsett er essensielt for sikker og komfortabel behandling. Før systemet brukes for første 
gang bør du arrangere behandlingsforholdene slik at pasienten kan nå apparatet når som helst 
under behandling. 

 

Advarsel: 

Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet skal kun brukes slik behandlende lege 
har foreskrevet. 

4.1. Oppsett av Trykkontrollenheten 
1. Plasser trykkontrollenheten på en flat og stødig overflate, slik at den er enkel å nå under 

behandlingen. 
2. Forsikre deg om at du har enkel tilgang til apparatet slik at du kan justere trykk og betjene 

pauseknapp og strømbryter. 

 

Merk: 

Luftinntaket er plassert på undersiden av trykkontrollenheten. Pass på at ikke lett 
materiale som papir, stoff og liknende kan bli sugd inn og blokkere luftinntaket. 

3. Sjekk at strømforsyningen er i samsvar med trykkontrollenhetens spenning. Dersom 
trykkontrollenheten har jordingsstøpsel, må kun en tilsvarende jordet stikk-kontakt 
benyttes. 

4.2. Feste Slanger til Kompresjonsplagg 

 

Merk: 

Avhengig av type kompresjonsplagg, har noen plagg slangene permanent koblet til 
plagget. 

1. Hver slange forsyner en oppblåsbar celle. I enden er slangene nummerert; begynn alltid 
med slange nr. 1 lengst bort fra kroppen. (for ben, begynn nederst på foten). 

2. Fest slangene til luftventilene i stigende rekkefølge langs kompresjonsplagget til alle celler 
er plugget. 

3. Overflødige slanger: Hvis kompresjonsplagget har færre enn 12 celler, vil du ende opp med 
overflødige slanger. Disse slangene må du blokkere med en av de dobbeltsidige pluggene 
som ble levert sammen med trykkontrollenheten. Du finner dem i plastposen sammen med 
annet tilleggsutstyr. Pluggene er dobbeltsidige, slik at du kan blokkere to slanger med 
samme plugg. 

 

Merk: 

Ubrukte slanger må blokkeres med en av de medfølgende dobbeltsidige plugger. 

4.3. Koble Slanger fra Kompresjonsplagg 
For å koble en slange fra kompresjonsplagget, følg denne prosedyren:  
1. Grip rundt slangens endestykke.  
2. Med den andre hånden trykker du ned luftventilene på kompresjonsplagget. Vri og dra 

forsiktig til slangen løsner. Unngå å dra i luftventilene! 

!
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4.4. Ta på Kompresjonsplagg 

 

Merk: 

Før du tar kompresjonsplagget på bør du ha på deg enten en lett og myk langermet 
T-skjorte i bomull for behandling av overkropp, eller en lett og myk bukse i bomull 
for behandling av underkropp. 

Kompresjonsplagget skal sitte tett men ikke stramme. Finn ditt kompresjonsplagg på listen 
under og følg instruksjonene. 

4.4.1. Mansjetter med glidelås 
Bruk armmansjett med glidelås mens du sitter eller ligger. Armen skal holdes rett og støttet. 
Bruk benmansjett med glidelås mens du ligger. 

Disse mansjettene har tre glidelåser for justering av omkrets. Velg glidelåsen som gir tett 
men ikke stram passform. Hvis mansjetten er for liten, kan du benytte expandere for å øke 
omkretsen. Utover i behandlingen vil kroppsdelens omkrets endre seg. Når det skjer, 
justerer du mansjetten ved å skifte til en annen glidelås slik at passformen forbedres.  

A. Koble først til alle slanger som beskrevet i Seksjon 4.2 - Feste Slanger til 
Kompresjonsplagg. Sjekk at alle ubrukte slanger er blokkert. Bruker du den valgfrie 
skulderkappen, festes den med glidelås øverst på mansjetten og koble slange nr.11 til 
luftventilen på skuldertillegget.  

B. Lukk glidelåsen halvveis og før inn arm eller ben (se merknad under). Deretter lukker du 
glidelåsen helt. Skulderkappen har et belte som festes rundt rygg og bryst. Dette bidrar 
til å gi støtte til mansjetten og hindrer den fra å skli ned. 

 

Merk: 
Du trenger kanskje en separat støvel til behandling av foten ved bruk av 
mansjetter med glidelås til ben. 

4.4.2. Benmansjetter med borrelås 
Benmansjett med borrelås brukes mens en ligger, og med foten strekt ut. 
A. Koble først til alle slanger som beskrevet i Seksjon 4.2 - Feste Slanger til 

Kompresjonsplagg, og blokker evt. ubrukte slanger. 
B. Før foten inn i mansjetten og trekk den opp til full lengde. 
C. Lukk borrelåsen tett rundt benet fra foten og oppover. Hvis mansjetten er for liten, kan 

du benytte en expander for å øke omkretsen. Etterhvert som behandlingen går fremover 
kan du justere mansjetten til en mindre omkrets. 

4.4.3. Comfy mansjetter 
Bruk Comfy benmansjett mens du ligger. Benet skal holdes rett. 
Disse benmansjettene leveres med slanger ferdig montert.  

A. Åpne glidelåsen helt.  
B. Før foten inn i støvelen, dra mansjetten opp og rett den ut til full lengde.  
C. Lukk glidelåsen. Hvis omkretsen er for liten, kan du benytte en expander. 
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4.4.4. Lympha Bukser & Unilateral Lympha Bukser 
Bruk Lympha Bukser & Unilateral Lympha Pants mens du ligger på ryggen med bena i 
horisontal posisjon. Bruk en pute for å støtte hode og skuldrer. 

Lympha Bukser & Unilateral Lympha Pants er framstilt for å gi best mulig drenasje av 
lymfevæske av både ben og nedre abdomen. 

Unilateral Lympha Pants er svært effektive i tilfeller der bare ett ben lider av lymfødem. Hvis 
mansjetten er for liten, kan du bruke en expander for å øke omkretsen. 

Behandling med Lympha Bukser & Unilateral Lympha Pants skal alltid skje mens pasienten er 
i liggende stilling. Trykkontrollenheten skal settes opp før buksene tas på, og plasseres slik at 
du lett kan nå kontrollpanelet mens behandlingen pågår. 

Ta buksene på: 

A. Legg buksene ut på behandlingsstedet (seng eller sofa). 

♦ Ved bruk av Lympha Bukser: Koble først slangesettene til de to luftuttakene i front av 
trykkontrollenheten, kontroller at de fester seg med et klikk.  

♦ Ved bruk av Unilateral Lympha Pants: Koble først slangesettet til et av de to 
luftuttakene i front av trykkontrollenheten. Blokker det andre luftuttaket med den 
12-tannede blindpluggen. 

B. Koble de hvite og grå kontaktene på kompresjonsplagget til de hvite og grå kontaktene 
på slangene, matchende hvit til hvit og grå til grå. 

C. Åpne glidelåsene så mye at du får på deg buksene på en komfortabel måte. Det finnes 
tre glidelåser i sidene for tre forskjellige buksestørrelser. Lukk den glidelåsen som passer 
best til din størrelse og behov. (ved progresjon i behandlingen kan omkretsmål endre 
seg, og du får en bedre tilpasning ved å bytte til en annen glidelås.) Plasser en pute 
under hvert kne.  

D. Hvis buksene er for små, bruker du expandere for å utvide omkretsen.  

E. Ta på deg buksene når du sitter/ligger. Ikke prøv å ta på buksene mens du står.  

F. Dra glidelåsene helt opp. 

G. For å tilpasse lengden benyttes de tre glidelåsene nederst på benas bakside. Ved bruk 
skal den glidelåsen som befinner seg nærmest helen, åpnes og foret dras litt ut av 
åpningen. Nederste del av benet kan da bøyes og få form som en fot. Plasser en pute 
under hvert kne. Du vil kanskje trenge hjelp til dette første gangen.  

H. Strekk føttene lett før trykkontrollenheten skrus på slik at de er i en komfortabel 
posisjon når buksene fylles med luft.  

 

Forsiktig: 

Det er ikke anbefalt med trykk over 40 mmHg ved behandling av abdomen. 

 

 

Forsiktig: 
Mageområdet skal ikke behandles ved graviditet. Dersom Lympha Pants skal 
benyttes ved graviditet, må luftcellene over magen (abdomen) kobles fra og 
slangene blokkeres før bruk. 
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4.4.5. Lympha Jakke 
Bruk Lympha Jakke: 

 Mens du sitter i en sofa eller lenestol, lent bakover i en vinkel på ca 45 grader. 

 Rygg og ermer skal være godt oppstøttet. 
Lympha Jakke er framstilt for å gi best mulig drenasje for både armer og øvre del av 
abdomen. 

Lympha Jakke er også svært effektiv i tilfeller der bare en arm lider av lymfødem. Hvis 
mansjetten er for liten, kan du benytte en expander for å øke omkretsen. 
Når begge armer behandles, reduseres mobilitet. Følg derfor denne veiledningen. 

A. Sørg for at du sitter innenfor rekkevidde av kontrollpanelet. 

B. Åpne jakken med glidelåsen i front og ta den på. 

C. Hvis du behandler begge armer, skal den ene armen åpnes til så vidt over håndleddet 
slik at hånden kan operere trykkontrollenheten. Hvis du ikke kan operere 
trykkontrollenheten, må noen være tilstede under behandlingen som kan hjelpe deg å 
skru av trykkontrollenheten om nødvendig. 

D. Lukk glidelåsen i front. Juster hempene i front slik at jakken sitter tett over bryst og 
abdomen. Hvis jakken er for liten, kan du bruke expandere på armene og/eller i ryggen. 

 

Forsiktig: 

Bruk av trykk over 40 mmHg på Lympha Jakke er ikke anbefalt. 

 

 

Forsiktig: 
Mageområdet skal ikke behandles ved graviditet. Dersom Lympha Jakke skal 
benyttes ved graviditet, må luftcellene over magen kobles fra og slangene 
blokkeres. 

4.4.6. ComfySleeve™ 1-75 
Bruk ComfySleeve™ 1-75 mens du sitter med armen godt støttet i horisontal posisjon. 

A. ComfySleeve™ 1-75 kan brukes mens du ligger eller sitter. Under behandling skal armen 
plasseres omtrent 90 grader (rett ut) fra torso. Dette gjør at kompresjonsplagget får full 
kontakt med armhulen og skulderen under behandlingen. 

B. Sørg for at du sitter innefor rekkevidde av kontrollpanelet. 

C. Legg kompresjonsplagget på en flat overflate. Åpne glidelåsen i front. Åpne deretter 
glidelåsen ved håndleddet. 

D. Løsne sidestroppene til nesten full lengde, slik at du lettere skal få tak i dem etter at du 
har tatt på kompresjonsplagget. 

E. Ta på kompresjonsplagget på samme måte som en jakke. Sørg for at cellen i armhulen er 
dyttet inn i ermet, og ikke i torso. 

F. Den innerste og polstrede delen av sidefestet legges rundt torso og festes lett med 
velcrobitene oppe og nede. Du kan nå slippe plagget og ta tak i 
lukkemekanismen/glidelåsen. 

G. 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. 
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H. 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. 

 

Forsiktig: 

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

 

 

Forsiktig: 
Bruk av trykk over 40 mmHg med ComfySleeve™ 1-75 er ikke anbefalt. 

 

 

Forsiktig: 

Mageområdet skal ikke behandles ved graviditet. 
Dersom ComfySleeve™ 1-75 skal benyttes ved graviditet, må luftcellene over magen 
kobles fra og slangene blokkeres. 

4.5. Feste Slangesettet til Trykkontrollenheten 
Fest slangesettets koblingsstykke (med den røde pilen pekende opp og hurtigkoblingen på 
toppen) godt inn i et av luftuttakene foran på apparatet. Kontroller at du hører et ”klikk” når 
hurtigkoblingen smetter på plass (se Figur 9). 

 

 

Figur 9 – Feste Slangesettet til Trykkontrollenheten 

 

Merk: 

 Når kun ett luftuttak er i bruk, stenges det andre luftuttaket med en 12-tannet 
blindplugg (se Figur 10). 

 For å fjerne 12-tannet blindplugg, trekkes den forsiktig ut (se Figur 11). 
 

Trykk til du hører 
”klikk” 
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Forsiktig: 

Dersom umiddelbar utligning av trykk i kompresjonsplagget er nødvendig, koble 
slangesettet fra trykkontrollenheten for å momentant tømme kompresjonsplagget 
for luft. 

 

Figur 10 – Koble til 12-tannet blindplugg 

 

Figur 11 – Fjerne 12-tannet blindplugg 
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4.6. Koble Slangesettet fra Trykkontrollenheten 
Trykk ned klemmen på kontaktpluggen og dra forsiktig for å koble slangesettet fra 
trykkontrollenheten (se Figur 12). 

 

Figur 12 – Koble fra Slangesettet 
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5. Bruk av Trykkontrollenheten 

5.1. Forberedelser 
1. Forsikre deg om at tidsstyringen er skrudd av. 
2. Sett trykket til laveste nivå. 
3. Koble apparatets støpsel til egnet stikkontakt. 
4. Kontroller følgende: 
 Alle slanger er koblet korrekt til kompresjonsplagget 

 Slangesettet er forsvarlig koblet til trykkontrollenheten. 

 Dobbeltsidige plugger og 12-tannet blindpugg er godt festet. 

 

Merk: 
Før du tar kompresjonsplagget på bør du ha på deg enten en lett og myk 
langermet T-skjorte i bomull for behandling av overkropp, eller en lett og myk 
bukse i bomull for behandling av underkropp. 

5. Tilpass kompresjonsplagget på den kroppsdelen som skal behandles. Hvis mulig, hev 
kroppsdelen som skal behandles til en horisontal posisjon. 

5.2. Bruk av trykkontrollenheten 
Følg denne fremgangsmåten for sikker bruk av trykkontrollenheten. 

1. For å bruke automatisk tidsstyring, vri bryteren til den viser anbefalt behandlingstid 
(maksimalt 120 minutter). Når tiden utløper etter endt behandling, vil trykkontrollenheten 
automatisk slå seg av.  
For manuell tidsstyring kan du overstyre tidsstyringen ved å vri bryteren på venstre side mot 
klokka til den står i «Hold» posisjon. Etter endt behandling, skrur du bryteren til «Off» 
posisjon og slår apparatet av. 

2. Vent til trykkontrollenheten har blåst opp kompresjonsplagget. 
3. Juster trykket til anbefalt nivå og start behandling I henhold til din lege eller fysioterapeuts 

instruksjoner. 
4. Etter at trykkontrollenheten er slått av (enten automatisk eller manuelt), kobler du 

slangesettet fra trykkontrollenheten, og fjerner kompresjonsplagget. 
5. Koble apparatets elektriske kontakt fra strømuttaket. 

 

Merk: 
Det er ikke nødvendig å koble slangene fra mansjettene.  

Hvis mulig, lagre mansjetten uten å brette den. 
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6. Vedlikehold og Lagring 

 

Merk: 

Rengjøres ved behov. 

6.1. Rengjøring av Trykkontrollenheten 
Trykkontrollenheten rengjøres ved behov med en fuktig klut. Forsikre deg om at strømkabelen er 
frakoblet. 

6.2. Rengjøring av Kompresjonsplagget 

 

Generelle forsiktighetsregler: 

 Må ikke vaskes i maskin. 
 Ikke vask kompresjonsplagg i varmt vann (over 40°C/100°F). 
 Bruk alltid plugger i luftinntakene før du bløtlegger kompresjonsplagget i 

kaldt/lunkent vann for å hindre at det kommer vann i luftcellene. 
 Ikke bruk løsemidler basert på tynnere, parafin, bensin eller medisinsk benzene. 
 Ikke bruk kjemiske løsemidler som ikke er godkjent for klesvask. 
 Ikke tørk i tørketrommel. 
 Ikke bruk varm luft/hårføner til å tørke kompresjonsplagget. 
 Ikke bruk strykejern. 

6.3. Rengjøringsmetoder 

 

Advarsel: 

 Bruk alltid beskyttende hansker under rengjøring av kompresjonsplagget. 
 Sørg for å vaske hendene grundig etter rengjøring av kompresjonsplagget. 

 

 

Forsiktig: 

 Ikke rengjør luftinntakene med alkohol. 
 Ikke søl alkohol direkte på kompresjonsplagget. 

6.3.1. Rengjøringsmetode Nr. 1 
A. Åpne alle glidelåser/borrelåser, brett plagget ut og legg det på en jevn overflate. 

B. Gjør klar en bøtte med lunkent vann (ikke over 40°C/100°F). 

C. Tilsett to skjeer vaskemiddel til hver liter med vann. 

D. Bruk en børste med stiv bust (teppebørste eller lignende) og såpevann. Børst 
kompresjonsplagget forsiktig innvendig og utvendig. 

E. Unngå å børste luftinntakene. Sørg for at det ikke kommer vann inn i luftinntakene. 

F. Skyll børsten i rent vann (uten vaskemiddel) og børst kompresjonsplagget til all såpe er 
vasket bort. 

G. Tørkes med en myk bomullsklut/håndkle. 

!
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6.3.2. Rengjøringsmetode nr. 2 
A. Åpne alle glidelåser/borrelåser, brett plagget ut og legg det på en jevn overflate. 

B. Bruk et av følgende bakteriedrepende desinfeksjonsmidler: 

♦ SEPTAL SCRUB produsert av Teva Medical 

♦ Lignende Chlorhexidine Gluconate 4% W/V blanding 

♦ Egnet sykehusgradert desinfeksjonsmiddel. 

Eller bruk 70% Alkoholløsning. 

C. Fukt en bomullsklut i desinfeksjonsmiddelet. 

D. Bruk den fuktede bomullskluten til å rengjøre kompresjonsplagget med. Tørk deretter 
umiddelbart av med en tørr myk bomullsklut. 

6.4. Lagring 
Følg instruksjonene under for lagring: 

 Unngå direkte sollys på trykkontrollenheten, samtlige komponenter og kompresjonsplagg. 

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

 Ikke vri eller brett slangesettene. 
 Lagre strømkabelen løst pakket og festet. 

 Unngå å brette kompresjonsplaggene ved lagring. 

 

Forsiktig: 

Lympha Press Mini® & Lympha Wave® 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 Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systemet bli romtemperert 50°F til 86°F 
(10°C til 30°C) før det tas i bruk. 

6.5. Reise 
 Sørg for å skaffe en strømomformer om du trenger det for stedet du besøker når du reiser. 

 Følg alle retningslinjer for lagring når du pakker trykkontrollenheten og kompresjonsplagg. 
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7. Feilsøking 

7.1. Feilsøkingsliste 

Fenomen Problemkilde Løsning 

Trykkontrollenheten virker 
ikke. 

Ingen strømkilde 
Sørg for at apparatet er tilkoblet en egnet 
stikkontakt. 

Strømledning 
Sjekk strømledningen visuelt for eventuelle feil. 

Pass på at strømledningen er festet til 
trykkontrollenheten. 

Intern frakobling 

Kontakt tekniker 
Defekt Timer 

Defekt relè 

Sikringer 

Trykkontrollenheten virker, 
med det oppnås ikke ønsket 
trykk. 

Defekt tilbehør Sjekk kundens tilbehør for luftlekkasjer 

Lekkasje fra interne 
kontakter eller slanger 

Kontakt tekniker 

Filteret i kompressoren er 
blokkert 

Lekkasje fra slangesettet 

Regulatorkontakten er løs 
eller faller fra hverandre 

Lekkasje fra dobbeltsidig 
plugg 

Trykkontrollen virker, men 
trykksyklusen beveger seg ikke 
langs mansjetten.  

Fordelermotoren virker 
ikke 

Kontakt tekniker Microswitch problem 

Distributørplatene sitter 
fast 

Unormal støy 

Overfører vibrasjoner til 
bordet 

Kontroller at trykkontrollenheten står på alle fire 
støtdempere 

Noe berører kompressor 

Kontakt tekniker Støyende regulator 

Støyende kompressor 
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7.2. Produsentens Garanti 
Mego Afek AC Ltd. garanterer at trykkontrollenhetene Lympha Press Mini® & Lympha Wave®  og 
kompresjonsplaggene er uten defekter i materialer og konstruksjon. 

Garanti-tid: 

 Trykkontrollenheter: 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 veiledning eller skade forvoldt gjennom reparasjoner utført av ikke-autorisert 
personell. 
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Appendix I - Spesifikasjoner 

Enhet Modell 

Elektriske spesifikasjoner Trykk spenn 
[mmHg] 

(se notat 1) 
Dimensjoner og vekt 

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

Sikring [A] 

Lympha Press Mini® 
201AT I 115V/60Hz 44 2 x 2A 

20-80 38 x 31 x 17 cm  7 kg 201ET II 230V/50Hz 48 2 x 2A 

Lympha Wave® 301ET II 230V/50Hz 48 2 x 2A 

Grad av beskyttelse mot inntrengning av vann - IP20 

 

Merk: 

 Actual pressure is ±10% of full scale. 
 Power consumption is nominal. Actual value is ±15%. 
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Appendix II - EMC Produsentens Deklarasjoner 
Electromagnetic Compatibility (EMC) Statement for Home Healthcare Environment 

The Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systems have been evaluated to international standard 
IEC 60601-1-2 "General requirements for basic safety and essential performance - Collateral 
standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests" 

1. The Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be 
installed and put into service according to the EMC information provided here within the 
accompanying documents. 

2. Portable and mobile RF communication can affect the Medical Electrical Equipment. See below 
recommended separation distances between portable and mobile RF communication 
equipment and the Lympha Press Mini® & Lympha Wave® systems. 

Rated Maximum Output Power of 
Transmitter (W) 

Separation Distance* according to Frequency of 
Transmitter (m) 

0.01 0.23 

0.1 0.73 

1 2.3 

10 7.3 

100 23 

*Note: The distance calculated from 800 MHz to 2.5 GHz 
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Lympha Press Mini® Model 201AT & ET 

Model 201AT & ET - Electromagnetic Emissions - Manufacturer Declaration 

The Model 201ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or 
the user of the Model 201ET should assure that it is used in such an environment. 

Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment - Guidance 

RF emissions 

CISPR 11 

Group 1 The Model 201AT & ET 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 201AT & ET 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 201 
AT & ET 

Voltage fluctuations/flicker 
emissions 

IEC 61000-3-3 

Complies for 
Model 201ET, 

Not applicable 
for Model 201AT 

 

Model 201AT & ET - Electromagnetic Immunity - Manufacturer Declaration 

The Model 201AT & ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the Model 201AT & ET 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 201AT & ET requires continued operation 
during power mains interruptions, it is 
recommended that the Model 201AT & ET 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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Model 201AT & ET - Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity 

The Model 201AT & ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the Model 201AT & ET 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 201AT & ET, 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 201AT & ET is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Model 201AT & ET 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 201AT & ET. 

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 the Model 201AT & ET 

The Model 201AT & ET is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or 
the user of the M o d e l  2 0 1 A T  &  E T  can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the M o d e l  2 0 1 A T  &  E T  as recommended below, according to the maximum output 
power of the communications equipment. 

Rated maximum output power of 
transmitter 

Separation distance according to frequency of transmitter 

m 
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W 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. 

 

Lympha Wave® Model 301AT & ET 

Model 301AT & ET - Electromagnetic Emissions - Manufacturer Declaration 

The Model 301AT & ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the Model 301AT & ET should assure that it is used in such an environment. 

Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment - Guidance 

RF emissions 

CISPR 11 

Group 1 The Model 301AT & ET 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 301AT & ET 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 301 
AT & ET 

Voltage fluctuations/flicker 
emissions 

IEC 61000-3-3 

Complies for 
Model 301ET, 

Not applicable 
for Model 301AT 

 

Model 301AT & ET - Electromagnetic Immunity - Manufacturer Declaration 

The Model 301AT & ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the Model 301AT & ET 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  ±1 kV line to line Complies Mains power quality should be that of a typical 
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IEC 61000-4-5 ±2 kV line to 
earth 

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 301AT & ET requires continued operation 
during power mains interruptions, it is 
recommended that the Model 301AT & ET 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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Model 301AT & ET - Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity 

The Model 301AT & ET is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the Model 301AT & ET 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 301AT & ET, 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 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 301AT & ET is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Model 301AT & ET 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 301AT & ET. 

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 the Model 301AT & ET 

The Model 301AT & ET is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or 
the user of the M o d e l  3 0 1 A T  &  E T  can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the M o d e l  3 0 1 A T  &  E T  as recommended below, according to the maximum output 
power of the communications equipment. 

Rated maximum output power of 
transmitter 

Separation distance according to frequency of transmitter 

m 
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W 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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