IPC THERAPIE
I n t e r m i t t e r e n d e p n e u m at i s c h e c o m p r e s s i e ( I PC ) t h e r a p i e
voor klinisch- en thuisgebruik

LY M P HA s tim
D o o v e care g r o e p

Stimuleert de bloeden lymfecirculatie
Behandeling met 4
verschillende drukgolven
Gewenste behandeling
eenvoudig instelbaar
Met arm, broek- en
beenmanchetten
Voor klinisch- en
thuisgebruik
Elektronisch druk
controle systeem
Behandelprogramma’s
van distaal naar proximaal en vice versa
Drukinstelling
20-160 mmHG
Automatisch leegpompen van manchet
na behandeling
Aansluiting voor twee
manchetten
Antibacterieel en
vuilafstotend materiaal
Voorkomt en
behandelt fibrose

LYMPHAstim
ONDERSTEUNT MANUELE BEHANDEL I NG

compressiepomp met bijpassende manchetten
De Lymphastim werkt volgends het intermitterende pneumatisch compressie
(IPC) therapie en is uniek in zijn soort. Dankzij de 8 voorgeprogrammeerde
behandelmethodes kan de Lymphastim alle veneuze en lymfatische
aandoeningen in armen of benen behandelen.
Met de 4 verschillende drukgolven (effleurage, resorptie, oproep
en fragmentatie) ondersteunt de Lymphastim perfect iedere manuele
lymfdrainagetherapie. Deze combinatie kan een uitzonderlijk resultaat
tot gevolg hebben.
De cyclustijd, druk, gradiënt, behandelingsduur, behandelsnelheid en
het programma zijn eenvoudig in te stellen op het bedieningspaneel.
De druk wordt elektronisch gemonitord. Na behandeling wordt de
manchet automatisch leeggepompt.
Op de Lymphastim kunnen arm-, been- en broekmanchetten worden
aangesloten. De overlappende kamers in de manchetten zorgen voor
een patiëntvriendelijke behandeling. Het is mogelijk om op de pomp
twee manchetten aan te sluiten zodat meerdere ledematen gelijktijdig
behandeld kunnen worden.

D o o v e care g r o e p

LYMPHAstim

Indicaties zoals:
Veneuze insufficiëntie: onvoldoende afvoer van vocht en afvalstoffen
Chronisch oedeem: chronisch veneus- en lymfoedeem
Lipoedeem: plaatselijke verdikking van de huid als gevolg van
abnormale afzetting van vet
Bekijk onze productvideo

Vergoed ing IPC Therapie
Bij een juiste indicatiestelling wordt IPC therapie door alle zorgverzekeraars 100% vergoed
uit de basisverzekering. Doove Care Groep werkt samen met alle zorgverzekeraars. Graag
helpen wij u verder bij een eventuele aanvraag voor thuisplaatsing van de Lymphastim bij
uw cliënt. Meer informatie kunt u vinden op ipctherapie.nl
De verschil lende manchet ten d ie leverbaar zijn

Armmanchet

Broekmanchet

Beenmanchet

Specificat ies LYMPHAstim - leverbaar in 3 uitvoeringen.
Lymphastin 6

Lymphastin 12

Lymphastin 12 Pro

Aantal kanalen

6

12

12

Drukinstelling

20 - 160 mmHg

20 - 160 mmHg

20 - 160 mmHg

Behandelprogramma’s

8

8

15

Gradiënt

0, 10,20 of 30%

0, 10,20 of 30%

0, 100%

Arm-borstmanchet

6 kamers

8 kamers

8 kamers

Beenmanchet

6 kamers

10 kamers

10 kamers

Broekmanchet

12 kamers

24 kamers

24 kamers

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

