
Precious life – Progressive care

Invia® Motion™ NPWT-System

Smidigt enpatientsbruk
–  Inget behov av rengöring och 

sterilisering av en använd enhet
–  Ingen risk för korskontaminering 

som kan uppstå med återanvänd-
ningsbar utrustning

–  Kompakt design för patientens 
komfort och rörlighet

Lika hög prestanda som återanvänd-
bara pumpar
–  Tillförlitligt negativt tryck och kontroll 

vid sårområdet 1

–  Snabb identifiering av stopp 
i systemet 1 från pump till förband

–  System med behållare ger effektiv 
hantering av sårexsudat

SMIDIGT ENPATIENTSBRUK — MED LIKA HÖG 
PRESTANDA SOM FÖR FLERGÅNGSPUMPAR

S
nabbkopplin

g



Invia Motion erbjuder en effektiv lösning som underlättar vårdpersonalens 
hantering av sårbehandling med negativt tryck för alla typer av patienter. 

Invia Motion är en bekväm pump för enpatientsbruk och erbjuder flexibla möjligheter med 
valbara tryckinställningar, behandlingslägen och kompatibilitet med både skumförband 
och gasvävsförband. Invia Motion är lämplig att använda för alla typer av patienter och 
eliminerar behovet av att samla in, rengöra och underhålla utrustning mellan varje enskild 
patient. Den kompakta designen och den tysta driften ökar patientens komfort och 
underlättar vardagen under behandlingen.

Invia Motion erbjuder säker behandling. Med hjälp av dubbellumenslangen som går från 
pumpen till såret kontrolleras det inställda trycket aktivt vid sårområdet. Pumpen löser 
också upp mindre stopp i slangen, och vid större, olösta stopp larmar pumpen för att 
underrätta vårdpersonalen och patienten.
 
Snabbkopplingen ger en enkel och säker sammankoppling 2 mellan förbandsslangen 
och behållarens slang.

–  Ett NPWT-system för alla sårtyper
–  NPWT-behandling på sjukhus, under förflyttning/transport och i hemmet 
–  Tydligt användargränssnitt med 4 knappar och en digital display 
–  Diskret bärväska, 10 timmars batteridrift och kompakt design för komfort 

och rörlighet
–  Förinställda tryckinställningar från –40 till –175 mmHg (standardinställningen 

är –125 mmHg)
–  Enkel och säker anslutning av slang med snabbkoppling
–  Valbara tider för behandlingslängd gör att olika vårdbehov kan uppfyllas

Direkt överblick över viktiga funktioner

Tekniska data

Batteritid 
> 10 timmar

Konstant och intermittent
Dubbellumenslang
Set med 150 ml-behållare /slang

Lägen:
Slang:
Behållare:

H x B x D
99 x 98 x 52 mm
3,90 x 3,86 x 2,05 tum

2 års garanti 

350 g
0,88 lbs
utan behållare

Lågt flöde
1 l /min.

Medelvakuum
–40 mmHg till –175 mmHg

click

Dubbellumen 
till såret

Snabbkoppling

FitPad

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

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

finns hos Medela AG
Lokal kontakt:

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.
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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




