
Precious life – Progressive care

Säker behandling

–  Tillförlitligt negativt tryck och kontroll 

vid sårområdet 1

–  Snabb identifiering av stopp i systemet 1 

från pump till förband

–  Säker fastsättning av slangar och 

behållare 2 med ett klick

Förenklad hantering

–  Intuitiv användning och användar-

vänliga anvisningar för felsökning

–  Kompakt design för patientens 

komfort och rörlighet

–  Klinisk flexibilitet med ett omfattande 

sortiment med förband

Invia® Liberty™ NPWT-System
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ENKEL OCH SÄKER BEHANDLING



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, Schweiz.

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

Invia Liberty ger trygg behandling genom aktiv kontroll över det inställda trycket vid sårområdet 1. Pumpen anpassar 
snabbt luftflushningen efter vätskemängden i slangen för att systemet ska fungera optimalt.

Behållaren fästs och frigörs med ett knapptryck, vilket gör det enkelt att byta behållare.  
Den nya snabbkopplingsfunktionen ger en garanterat säker slanganslutning 2. 

Den intuitiva och tystgående pumpen kan helt integreras i patientens dagliga liv, och  
Invia Libertys kompakta design och bekväma bärväska ökar patientens komfort och rörlighet.

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

finns hos Medela AG

–  Aktiv hantering av sårexsudat och kontroll av trycket från pumpen 
till sårområdet

–  Tryckområdet kan ställas in mellan –40 till –200 mmHg, inklusive 
standardinställningen –125 mmHg

–  Luftläckageindikator på displayen
–  Nya anpassade luftläckageinställningar för normalstora och stora sår
–  Enkel och säker anslutning av slang med snabbkoppling
–  Behållaren frigörs med ett knapptryck
–  Välj mellan engångsbehållare med förtjockningsmedel på 300 ml 

eller 800 ml

Lokal kontakt:

Direkt överblick över viktiga funktioner

Läs mer om det nya Invia Liberty-systemet på www.medela.se

Tekniska data

> 10 timmar Konstant och intermittent
Dubbellumenslang, Y-anslutning
300 och 800 ml

Lägen:
Slang:
Behållare:

H x B x D
95 x 170 x 150 mm
3,74 x 6,69 x 5,91 tum

2 års garanti

1 kg
2,2 lbs

Lågt flöde
5 l /min.

–40 mmHg till –200 mmHg
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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

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

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




