
Säker behandling

–  Tillförlitligt negativt tryck över  
hela sårområdet 1

–  Snabb identifiering av blockering 1  

från pump till förband

–  Säker 2 fastsättning av slangar  
med ett klick

Förenklad hantering

–  Lätthanterlig 2 snabbkoppling  
av slangar

–  Intuitiv hantering av transparent film

–  Enkel applicering av förband även  
på områden som är svåra att nå

Invia NPWT-förband

ENKEL OCH SÄKER BEHANDLING

Precious life – Progressive care



Medela har effektiva lösningar som underlättar för vårdpersonalens hantering av sårbehandling med negativt tryck  
för alla typer av patienter 

När förband med FitPad används tillsammans med det nya Invia sårbehandlingssystemet med negativt tryck (NPWT) kan  
du vara säker på att negativt tryck appliceras på hela sårområdet 1. Invia NPWT-systemen kontrollerar hela tiden det  
inställda trycket på sårområdet och anpassar flödescykeln till mängden vätska i slangen för optimala prestanda.

Det är enkelt att välja förband i vårt omfattande produktutbud. De olika förbanden har samma transparenta film och  
sugkomponenter. allt du behöver göra är att välja typ av sårfyllnad (skum eller gasväv) samt lämplig storlek.

Upplev en beprövad applicerings-
teknik tack vare den transparenta 
filmen med tydliga markeringar.

Den smidiga utformningen med 
flexibla flikar runt sugslangen (Invia 
FitPad) gör den enkelt att applicera 
även på svåråtkomliga områden.

Snabbanslutning mellan förbands-
slangen och behållarens slang gör 
det enkelt att fästa enheten på ett 
säkert sätt 2.
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–  Aktiv hantering av exsudat och kontroll av trycket från pumpen till sårområdet
–  Enkel applicering av den transparenta filmen och de externa  

sugkomponenterna
–  Lätthanterlig och säker anslutning av slang med snabbkoppling
–  Tillgängliga anpassade förband i skum eller gasväv

Direkt överblick över viktiga funktioner

1  Prestandainformation på fil finns 
 hos Medela AG
2  Valideringsinformation om användbarhet 
 på fil finns hos Medela AG

Invia skum- eller gasvävförband är avsedda att användas tillsammans med Invia sårbehandlingssystem med negativt tryck 
(NPWT) för att de negativt tryck på såret. 

Mer om Medelas NPWT-produkter finns på www.medela.se/healthcare

Tekniska data

Skum 
Nätformad polyester 

och polyuretan,  
hydrofobiskt material

Porstorlek: 600–800 mikron

Draghållfasthet: 20 PSI /138 kPa

PSI: Pounds per Square Inch (tryckenhet)

Transparent film
Polyuretanfilm med 

akrylhäfta

Storlek: 26 cm x 32 cm

MVTR: 385 g / m2 / dag

MVTR:  Moisture Vapor Transmission Rate  
(vattenånggenomsläpplighet)

Totalhöjd
8,5 mm

Flikarnas tjocklek
0,45 mm

Medicinsk sugteknik  
för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala  
Medela-representant för mer information.

Medela, Invia och Invia FitPad  
är registrerade varumärken som  
tillhör Medela Holding AG, Switzerland. 

click

Lokal kontakt

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Sweden
Medela Medical AB 
Box 7266 
187 14 Täby 
Sweden 
Phone +46 8 588 03 200 
Fax +46 8 588 03 299 
info@medela.se 
www.medela.se ©
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