Lymfapress
Welkom
Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).
Uw behandelend arts heeft u voor behandeling van
uw oedeem (vocht in de armen of benen),
doorverwezen naar de dagbehandeling Dermatologie
voor behandeling middels lymfapress. In deze folder
informeren wij u over deze behandeling.

Wat is Lymfapress?
Om oedeembehandeling (behandeling om vocht af te
drijven) te ondersteunen maken wij gebruik van
lymfapress (intermitterende pneumatische
compressie).

Deze behandeling is puur als ondersteuning om het
vocht af te voeren. Er zal altijd een voor- en
nabehandeling nodig zijn! Gecombineerde behandeling
leidt tot de beste resultaten.

Door middel van een opblaasbaar manchet om uw
arm/been wordt de manchet achtereenvolgens
opgeblazen en weer leeg gelaten. Hierdoor wordt het
vocht (oedeem) weggestuwd.

Tijdens de lymfapressbehandeling is er alle ruimte en
tijd om iets te lezen of te eten/ drinken. U kunt zelf
lectuur en eten/drinken meenemen. Als u een
begeleider meeneemt mag die bij u blijven tijdens de
hele behandeling.

Doel van de behandeling

Contact

• Het terugdringen van het vocht (oedeem). Door het
terug dringen van vocht zullen ook eventuele
wonden sneller genezen.
• Het verbeteren van de functie van uw arm/been.
• Het voorkomen van complicaties zoals infectie.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen
hebt kunt u contact opnemen met de Polikliniek
Dermatologie telefoonnummer 043-387 50 00.

De behandeling
Afhankelijk van de diagnose en het behandelplan krijgt
u een beperkt aantal behandelingen, met tussenpauzes
van enkele dagen. Elke behandeling duurt ongeveer
twee uur per keer. Tijdens de behandeling verblijft u
in een aparte kamer op een behandelbed. Voor en na
de behandeling wordt uw been/arm op verschillende
plaatsen gemeten om het effect van de behandeling te
volgen.

231052-1111

U krijgt een buisverband met hierover een
opblaasbaar manchet om uw been/arm. Deze manchet
wordt in fasen opgeblazen en leeg gelaten. Hierbij
wordt geleidelijk in de manchet de druk opgebouwd.
Dit kan een drukkend gevoeld geven, maar het mag
geen pijn doen. Na afloop van de behandeling krijgt u
een compressief verband om te voorkomen dat het
been opnieuw dik wordt. Dit moet blijven zitten
totdat u voor de volgende behandeling komt.

azM en UM werken samen onder de naam Maastricht UMC+

Meer informatie zie:
http://www.azm.nl/zorgcentra/zorgcentra/
dermatologie/?view=Standard
Dagbehandeling Dermatologie
“Dermatologie West”
Medisch Centrum Annadal nivo 1,
Brouwersweg 100,
Maastricht.
Routebeschrijving:
http://www.azm.nl/hetazm/naarhetazm/

