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Pressoterapi 
 

Pressoterapi (lymfdränering) för lemmarna kan främja korrekt venös 
cirkulation genom att minska muskelspänningar orsakade av stress eller 
kroniska och akuta smärtor: tack vare sin pump-funktion främjar den 
venös omsättning genom att öka blodcirkulationen i vävnaderna och 
slutligen vävnadernas fysiologiska förnyelse. 
Lymfdränage kan lösa blodstagnationsproblem i skadade blodkärl eller i 
kroppszoner utan korrekt vätskeomsättning. 
Externt tryck gör det möjligt för överflödig interstitiell vätska att 
återvända till cirkulationssystemet för att avlägsnas snabbt. 
De vanligaste applikationerna är: 

 
• Upptrappning av kroppsmassage; 
• Främjande av blodflödet tack vare ett långsamt och progressivt 

tryck; 
• Lymfatisk dränering; 
• Lättnad och komfort i de nedre lemmarna; 
• Förebyggande av stagnation av ämnen i perifera vävnader; 
• Förebyggande av venös insufficiens orsakad av en otillräcklig 

pumpfunktion; 
• Förlust av muskeltonus hos funktionshindrade eller förlamade 

patienter. Pressoterapi ersätter manuell massage för trofiska 
ändamål. 
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Behandlingsenhet 
 

(1) : ON/OFF-knapp 
(2) : LCD-grafisk display 
(3) : Knappar för programval 
(4) : Luftutgång 

 
 

Grafisk display  
 

(1) MENU : meny-val (Läge, Trycktid, Intervall, Tid, Tryck). 

(2) MOVE : program-meny (Läge, Trycktid, Intervall, Tid, 

Tryck). 

(3) SET : val av programvärden 

(4) START/STOP: val av start/stopp  

(5) SAVE : lagrings-knapp (håll nedtryckt i 5 sekunder) 

(6) RESET : återställnings-knapp (håll nedtryckt i 5 seconds) 

(7) LCD grafisk display 
(8) PRESSURE (mmHg): tryckvärde 

(9) MODE : val av läge (A1, A2, B, C, D(D1, D2, D3, D4), E) 

(10) INTERVAL : intervalltid (5,10,15,20,25,30 sek) 

(11) TIME (min) : behandlingslängd (5÷99 min) 
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(12) PRESSURE TIME : lufthastighet (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sek). 

(13) LEG PICTURE : visar kompressionskammaren under drift. 
 

Tillbehör 
 

(7) 
FÖRLÄNGNING 
FÖR LEGGINGS 

 
 
 

(6) 
LEGGINGS 

 
 
 
 

(10) 
1 ANSLUTNINGSSLANG 

 
 
 
 

(11) 
ARMBAND 

 
 
 
 
 
 

(8) 
TRYCKENHET
FÖR 
FOTSULOR 

 

(12) 
ABDOMINAL 

BAND 

 
(9) 

2 ANSLUTNINGSSLANGAR 

FÖR LEGGINGS 
 

(13) 
SÄRSKILD ANSLUTNING FÖR SAMTIDIG BEHANDLING AV BÅDE BEN 

OCH BUK  
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Tillbehörens mått 
 

Legging: 
• Längd, cirka 76 cm (från övre sida till häl) 
• Omkrets runt lår, cirka 65 cm 
• Omkrets runt fotled, cirka 38 cm 

 
Armband: 

• Maximal längd, cirka 86 cm 
• Omkrets runt biceps, cirka 50 cm 
• Omkrets runt handled, cirka 36 cm 

 
Bukband: 

• Bukbandets omkrets, cirka 136 cm 
• Höjd, cirka 46 cm 
• Kardborrebandets höjd, cirka 31 cm 

 
Förlängningar: 

• Max. bredd, cirka 13 cm 
• Min. bredd, cirka 6 cm 
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Konfigurationer 
Power Q1000 Premium kan levereras i 5 olika versioner: 

 
POWER Q1000 PREMIUM TOT– Ett system för Pressoterapi 
bestående av en behandlingsenhet, dubbla leggings (6), 2 
anslutningsslangar (9), 2 tryckenheter för fotsulorna (8), armband 
(11), bukband (12), 1 anslutningsslang (10), särskild anslutning för 
samtidig behandling av både ben och buk (13). 

 
POWER Q1000 PREMIUM LEG2-ABD – Ett system för Pressoterapi 
bestående av en behandlingsenhet, dubbla leggings (6), 2 
anslutningsslangar (9), 2 tryckenheter för fotsulorna (8), bukband 
(12), 1 anslutningsslang (10), särskild anslutning för samtidig 
behandling av både ben och buk (13). 

 
POWER Q1000 PREMIUM LEG2 – Ett system för Pressoterapi 
bestående av en behandlingsenhet, dubbla leggings (6), 2 
anslutningsslangar (9), 2 tryckenheter för fotsulorna (8). 

 
POWER Q1000 PREMIUM LEG1 – Ett system för Pressoterapi 
bestående av en behandlingsenhet, 1 legging (6), 1 
anslutningsslang (10). 

 
POWER Q1000 PREMIUM ARM1 – Ett system för Pressoterapi 
bestående av en behandlingsenhet, armband (11), 1 
anslutningsslang (10). 

  
 

Förlängningar för breda ben (7) och särskild anslutning för samtidig 
behandling av både ben och buk (13) finns tillgängliga som tillbehör. 
Enstaka tillbehör finns som tillval för att komplettera POWER Q1000 
Premium-innehåll och potential. 
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Specifikationer 

 
POWER Q1000 Premium har följande specifikationer: 

• Klass IIa utrustning (Direktiv 93/42/EEC, bilaga IX, regel 9); 

• Klass II, tillämpad del typ BF (Klassif. CEI EN 60601-1); 

• CE0476 certifikat; 

• Utrustningen är inte skyddad mot vätskeinträngning; 

• Utrustningen och tillbehören har ej steriliserats; 

• Användning av utrustningen är förbjuden nära brandfarliga 
ämnen eller i miljöer med höga syrekoncentrationer; 

• Kontinuerlig driftlägesutrustning; 

• Utrustningen är inte lämpad för bruk utomhus. 
 
 

Tekniska Specifikationer 
 

Spänning 220-240 V, 
50-60 Hz 

Behandlingstid Justerbar: 5÷99 
min. 

Ström 0,2 A Max tryck 240 mm Hg 
(±20%) 

Strömförbrukning 53W Vikt 2kg 

 
Syfte 
Kliniskt syfte: Terapeutiskt 
Användning: Både för professionell användning och hemmabruk 
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Användarinstruktioner 
 

Tillbehörens användningsområden 
a) Användning av leggings 

i) Ta på dig en eller båda leggings och dra upp dragkedjan hela 
vägen, efter detta fäster du kardborrebanden. Om tillbehör 
för breda ben behövs kan du även ansluta de förlängningar 
som behövs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii) För in tryckenheterna för fotsulorna (Endast tillgängliga med 
dubbla leggings); 

iii) Vid användning är det viktigt att placera slangarna på insidan 
av benen. Vid anslutning till bara ett ben är positioneringen 
inte lika viktig; 

iv) Anslut de 4 slangarna till de 4 uttagen på varje ben, kom ihåg 
att ansluta den längsta slangen till det högsta uttaget på 
benet (mörkare färg vid låret). 

v) Efter att slangarna har anslutits till vardera ben kan du 
ansluta slangarna till luftutmatningen på enheten. 

KARDBORREBAND 

 

TRYCKENHETER FÖR FOTSULOR 

DRAGKEDJA 
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b) Användning av bukband 

i) Vid användning kan du ansluta slangarna till bukbandet. 
Kom ihåg att ansluta den längsta slangen till det högsta 
uttaget på bukbandet. 

ii) När du har anslutit slangarna till bukbandet kan du ansluta 
dem till luftutgången på enheten (5). 

 

c) Samtidig användning av båda leggingsen och bukband 
 

i) Anslut den särskilda delaren för samtidig behandling (13) till 
luftutgångens kontakt (5). Anslut sedan legging- och 
bukbandskontakten till delaren; 

ii) Använd en eller två leggings och dra upp dragkedjan innan 
du säkrar stängningen med kardborrebanden; om tillbehör 
för breda ben behövs kan du även ansluta de förlängningar 
som behövs; 

iii) För in tryckenheterna för fotsulorna under fötterna (endast 
tillgängliga med dubbla leggings); 

iv) Vid användning är det viktigt att placera slangarna på insidan 
av benen. Vid anslutning till bara ett ben är positioneringen 
inte lika viktig; 
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v) Anslut de 4 slangarna till de 4 uttagen på varje ben, kom ihåg 
att ansluta den längsta slangen till det högsta uttaget på 
benet (mörkare färg vid låret); 

vi) Efter att slangarna har anslutits till vardera ben kan du 
ansluta slangarna till luftutgången på enheten (13); 

vii) Bär bandet och anslut slangarna till uttagen, se till att ansluta 
den längre slangen till det högsta uttaget på bukbandet; 

viii) Efter att slangarna har anslutits till bandet kan du ansluta 
dem till luftutgången på enheten (13). 

 
b) Användning av armband 

i) Bär armbandet och anslut slangarna till armbandets uttag, 
se till att ansluta den längre slangen till det högsta uttaget 
(mörkare färg) på armbandet; 

ii) Efter att slangarna har anslutits till armbandet kan du ansluta 
dem till luftutgången på enheten (5). 

Användning av förlängningar (valfritt) 

Förlängningar finns som tillval för att öka omkretsen på leggingsen eller 
armbanden.  

Anslut förlängningarna till dragkedjorna på leggingsen/armbanden (Se 
följande bild) 

. 
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Användarinstruktioner 

1. Anslut kabeln till uttaget 220-240 V, och slå sedan på (1) ON/OFF-
knappen  (1); 

2. Välj parametrar genom att trycka på MENU-knappen. 

3. Klicka på MOVE  -knappen för att se menyn (MODE, PRESSURE 
TIME, INTERVAL, TIME (min), PRESSURE (mmHg)). 

4. MODE. Välj program genom att trycka på SET-  knappen: 
 

 
MODE A1: Luft strömmar in i den första kammaren (nedre lemmarna) 
enligt justerat tryck och sekventiellt i de andra kamrarna på ett distal-
proximalt sätt. 
MODE A2: Luft strömmar in i den fjärde kammaren (övre lemmarna) enligt 
justerat tryck och sekventiellt i de andra kamrarna på ett proximalt distalt 
sätt. 
MODE B: Luft strömmar in i de två första kamrarna. När det inställda 
trycket uppnås flyter luft i de två sista kamrarna (distalt-proximalt sätt). 
MODE C: Luft strömmar in i den första kammaren (nedre lemmarna) 
enligt justerat tryck och sekventiellt i de andra kamrarna (distalt proximalt) 
genom att hålla föregående kammare uppsvälld varje gång. 
MODE D (1-2-3-4) : Luft strömmar endast in i vald 
kompressionskammare (läge D1 kammare 1; läge D2 kammare 2; läge 
D3 kammare 4; läge D4 kammare 4). 
MODE  E (MODE A1 + MODE C) : Maskinen driver två cykler i följd. Under 
den första cykeln strömmar luft in i den första kammaren (nedre 
lemmarna) enligt justerat tryck och sekventiellt i de andra kamrarna på 
ett distalt proximalt sätt. Vid slutet av den första cykeln startar maskinen 
den andra cykeln och luften strömmar in i den första kammaren (nedre 
lemmarna) enligt justerat tryck och sekventiellt i de andra kamrarna 
(distalt-proximalt sätt) genom att hålla föregående kammare uppsvälld 
varje gång. 
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Dessa två cykler upprepas i följd till slutet av behandlingen. 
 

5. PRESSURE TIME: Välj luftf lödeshastighet genom att trycka 

på SET -  knappen. Du kan välja mellan 9 hastighetsnivåer: 
5,7,9,11,13,15,17,19,21 sekunder. 
Standardhastighet: 7 sekunder. 

6.  INTERVAL: Välj intervalltid genom att trycka på SET  -   knappen. 
Du kan välja 6 tidsintervaller: 5,10,15,20,25,30 sekunder. 
Standardintervalltid: 0 sekunder. 

7.  TIME: Välj behandlingstid genom att trycka på SET   knappen. 
Behandlingstid kan justeras från 5 till 99 minuter. Standardtid för 
behandling: är 15 minuter. 
Vi föreslår att du börjar med en behandling på 10-15 minuter för att sedan 
öka progressivt enligt dina behov. 
Observera: Du kan inte ändra behandingstiden under behandlingens gång. 

 
8. PRESSURE: Välj tryck genom att trycka på SET  -   knappen. Du 
kan justera trycket för varje kompressionskammare från 0 till 240 mmHg. 
Observera: Börja behandlingen med ett medeltryck och öka den gradvis 
efter dina behov. 

 
9. Tryck på START/STOP-knappen för att starta behandlingen. Du kan 
avsluta behandlingen när som helst genom att trycka på START/STOP-
knappen igen. 

 
10. Tryck på RESET  -knappen för att radera justerade parametrar och 
för att återgå till standardinställningar. 
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Felsökning 
 

Problem Lösning 
Power Q1000 
Premium startar 
inte 

• Kontrollera anslutningen till 
vägguttaget 

• Kontrollera ON/OFF-knappen 
• Kontrollera strömförsörjningen (inga 

tecken på skador) 
• Kontrollera behandlingstiden 

Power Q1000 
Premium avger 
ett konstigt ljud 
som luftläckage 

• Kontrollera om det finns några skador 
och/eller hål i slangarna och kontakterna 

• Kontrollera tillbehörens anslutning till 
enheten 

• Kontrollera om slangarna är nypta eller 
böjda 

Det finns inget 
lufttryck 

• Kontrollera tillbehörens anslutning till 
enheten 
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eller så fylls 
kamrarna inte 
med luft 

• Kontrollera om slangarna är nypta 
eller böjda  

• Kontrollera om 
kompressionskamrarna sväller upp 
progressivt 

Luft tar sig in i 
kompressions- 
kamrarna 
och/eller det 
finns ett 
luftläckage i 
tillbehören 

• Kontrollera om det finns några hål eller 
skador i kompressionskamrarna. Om 
det inte finns något luftläckage, kan du 
stänga av enheten, slå sedan på den 
igen och kontrollera att den fungerar 
korrekt 

 

OBSERVERA: med POWER Q1000 Premium med dubbla leggings bör 
du alltid ansluta båda benen till anslutningsslangen även om du bara 
använder ett ben under behandlingen.
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Varningar 
Följande varningar garanterar användarens säkerhet och förebygger skador. 
Läs noga innan du använder Power Q1000 Premium. 

 
 
 

  Varning  

Koppla bort kabeln från 
vägguttaget 

Var uppmärksam 

Om instruktionerna inte följs kan 
användaren drabbas av allvarliga skador 
eller skador på enheten 

Varning 

Detta är en indikation 
för att inte demontera 

Förbudsindikation 

Indikationer 

Om instruktionerna inte följs kan 
användaren drabbas av allvarliga 
skador 

Varning 

Vänligen kontakta en läkare vid 
cancer, tarmproblem, frakturer, 
akut trombos och andra 
invalidiserande patologier. 

Använd inte enheten i närvaro av akuta 
inflammationer eller skador. Infektionsrisk 
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Använd inte enheten om du upplever 
smärta eller mår dåligt 

Överskrid inte 20 minuter under de första 
behandlingarna. Vi föreslår att du börjar 
med behandlingar på 5/10 min minuter. 

Använd endast med vuxna som samtycker. Observera. Spill inga vätskor eller 
några andra ämnen på enheten. 
Vätskegenomträngning kan skada 
enheten. 

Öppna eller reparera inte enheten om du 
misstänker fel. Använd inte enheten. Risk 
för elektriska stötar. Kontakta distributören 
eller tillverkaren.. 

Anslut eller koppla inte bort enheten från 
vägguttaget med våta händer. Risk för 
elektriska stötar. 

Använd endast enheten med 220V 
strömförsörjning. Risk för elektriska 
stötar. Koppla bort enheten från 
vägguttaget när den inte används. 

Tryck inte på, böj eller skada elkabeln. 
Risk för elektriska stötar. 

Undvik att ansluta fler enheter till 
samma multipla uttag. Risk för 
överhettning 

Undvik stötar eller fall. 
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Varning 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Använd endast enheten för förväntade 
ändamål. 

Utsätt inte 
enheten för sol 
och förvara den 
inte bredvid 
värmekällor. 

Placera inga föremål på enheten eller på 
dess delar (anslutningsslangar, tillbehör 
etc.) 

Om du inte använder enheten på länge 
eller om du använder enheten på kalla 
platser kan en funktionsfel uppstå: få den 
att fungera genom att gradvis ändra 
intensiteten 3-4 gånger 

Rengör enheten med en torr, mjuk trasa. 
För att undvika skador bör du inte använda 
rengöringsmedel eller andra kemiska 
ämnen. 

Undvik att böja eller knyta 
anslutningsslangarna. 

Använd endast enheten för förväntade 
ändamål. 

Produkten omfattas av WEEE-
bestämmelser om separat avfallssamling 
av elektronisk utrustning. 
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Rengöring 
 
Rengör enheten och dess tillbehör med en mjuk trasa. 
Envisa fläckar kan tas bort med en svamp som blötlagts i en lösning av 
vatten och mild tvål. 
Vänta tills den har torkat innan du använder enheten och dess tillbehör. 
Använd inte kemiska ämnen, lösningsmedel eller rengöringsmedel för 
att undvika skador på enheter och tillbehör. 

 
Underhåll, transport och förvaring 

 
Om den används i enlighet med instruktionerna i användarhandboken 
behöver enheten inte särskilt regelbundet underhåll. 

 
Försiktighetsåtgärder vid transport 
Det behöver ingen särskild försiktighetsåtgärd för transport: trots detta 
rekommenderar vi att du lägger Power Q1000 Premium och dess 
tillbehör i sin egen låda efter varje behandling.  
 
 
Förvaringsanvisningar 
Power Q1000 Premium är skyddad under följande tillstånd. 

Utom förpackning 
Temperatur 

 
  

från +5 till + 40 °C 
Luftfuktighet  
Tryck 

 från 30 till 80% 
från 500 till 1060 hPa 
 

Inom förpackning 
 Temperatur 

  
från –10 till +55 °C 

 Luftfuktighet 
 Tryck 

 från 10 till 90% 
från 500 till 1060 hPa 

 
Avfallshantering 

Utrustningen omfattas av WEEE-föreskrifter (se -symbolen på 
etiketten) angående separat insamling av avfall: vid kassering av 
denna produkt, använd de avsedda områdena för att kasta 
elektroniskt avfall eller kontakta tillverkaren. 
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Stöd 
Varje ingripande på enheten måste utföras av tillverkaren. Kontakta den 
nationella distributören för eventuella hjälpinsatser eller: 

 

 

Du kan få vilken teknisk dokumentation som helst om reservdelar men 
endast med företagets godkännande.  

 
Reservdelar 
Kontakta distributören eller tillverkaren för originalreservdelar på 
följande adress: 

 

 

För att bevara produktgaranti, funktionalitet och produktsäkerhet 
rekommenderar vi att du endast använder originaldelar. 

 

Garanti 
Hänvisa till nationell lagstiftning för garantivillkor genom att kontakta den 
nationella distributören (eller direkt till tillverkaren IACER). 

I.A.C.E.R. S.r.l. 
Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) -ITALY 

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684 

I.A.C.E.R. S.r.l. 
Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) 

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684 
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POWER Q1000 Premium tillverkas av: 

 
 

 
 
 

IACER Srl är mandaten som nominerats av tillverkaren i 
Europeiska gemenskaperna med avseende för POWER Q1000 
Premium. 
POWER Q1000 Premium är en exklusiv distribution av IACER 
SRL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWER Q1000 Premium. Alla rättigheter förbehållna.   logotyper ägs av 
I.A.C.E.R. Srl och är registrerade. 
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