
Anvisningar för applicering av förband
Set med Invia® Skumförband inkl. FitPad
 

1.  Rengör och 
debridera såret 
grundligt.  
Applicera hud-
skyddsmedel  
för att skydda 
den omkringlig-
gande huden.

4.  Gnugga  
kanterna på 
skumförbandet 
för att få bort 
eventuella  
lösa partiklar.

9.  Välj en lämplig 
plats där sugmun-
stycket (FitPad) 
ska appliceras. 
Nyp åt om filmen 
och klipp ett litet 
hål (cirka 1 cm). 

12.  Fäst förbands-
slangen på 
pumpslangen 
genom att trycka 
på snabbkopp-
lingen tills du hör 
ett klick.

2.  Vid behov 
kan ett icke 
vidhäftande 
kontaktlager 
appliceras innan 
skumförbandet 
placeras i såret.

10.  Dra bort 
bakstycket på 
FitPad för att 
exponera den 
självhäftande 
ytan.

7.  Dra sedan  
bort det transpa-
renta lagret på 
baksidan som  
är märkt med 2.

3.  Klipp till skumför-
bandet så att det 
överensstämmer 
med sårbäddens 
storlek och form. 
Klipp inte direkt 
över såret.

6.  Applicera  
transparent  
film Dra delvis 
bort ena sidan 
av lager 1 och 
placera den  
självhäftande 
sidan nedåt.  
Dra sedan bort 
resten av denna 
sida av lager 1.

11.  Placera FitPad 
mitt över det 
lilla hål du 
tidigare klippte 
i förbandet. 
Tryck hårt 
för att säkra 
vidhäftning.

8.  Dra bort den 
perforerade 
silverfliken på 
sidan. Filmen  
bör sticka ut  
3–5 cm utanför 
sårkanten för 
att ge adekvat 
tätning. 

5.  Placera  
skumförbandet  
i sårets hålighet. 
Skumförbandet 
får inte tvingas  
in i någon del  
av såret och får 
inte överlappa 
intakt hud.

I bruksanvisningen för Invia NPWT rekommenderas 24 timmars kontinuerlig behandling. Om behandlingen avbryts  
under mer än två timmar bör förbandet bytas ut och behandlingen startas om av vårdpersonal.

Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 200.8923.

Set med Invia Skumförband inkl. FitPad är avsett för användning tillsammans med Invia Motion och  
Invia Liberty system för sårbehandling med negativt tryck (NPWT).



Invia® gasvävförband med FitPad 
 

1.  Rengör och 
debridera 
såret grundligt. 
Applicera hud-
skyddsmedel för 
att skydda den 
omkringliggande 
huden.

4.  Fukta gasväven 
med den 
medföljande 
saltlösningen.

9.  Välj en lämplig 
plats där sugmun-
stycket (FitPad) 
ska appliceras. 
Nyp åt om filmen 
och klipp ett litet 
hål (cirka 1 cm). 

12.  Fäst förbands-
slangen på 
pumpslangen 
genom att trycka 
på snabbkopp-
lingen tills du  
hör ett klick.

2.  Vid behov 
kan ett icke 
vidhäftande 
kontaktlager 
appliceras innan 
gasvävsförban-
det placeras  
i såret.

5.  Gasväven 
ska enkelt 
kunna passas 
in i sårbädden. 
Gasväven får 
inte tvingas in 
någonstans i 
såret. 

10.  Dra bort 
bakstycket på 
FitPad för att 
exponera den 
självhäftande 
ytan.

7.  Dra sedan bort 
det transpa-
renta lagret på 
baksidan som är 
märkt med 2.

3.  Klipp till gasvä-
ven så att den 
stämmer överens 
med sårbäddens 
storlek och form. 
Klipp inte gasvä-
ven direkt över 
såret.

6.  Applicera  
transparent film 
Dra delvis bort 
ena sidan av lager 
1 – placera den 
självhäftande 
sidan nedåt. Dra 
sedan bort resten 
av denna sida av 
lager 1.

11.  Placera FitPad 
mitt över det 
lilla hål du 
tidigare klippte 
i förbandet. 
Tryck hårt 
för att säkra 
vidhäftning.

8.  Dra bort den 
perforerade 
silverfliken på 
sidan. Filmen bör 
sticka ut 3–5 cm 
utanför sårkanten 
för att ge adekvat 
tätning.

  Lokal kontakt:
Medicinsk sugteknik  

för vårdpersonal

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

Anvisningar för applicering av förband

I bruksanvisningen för Invia NPWT rekommenderas 24 timmars kontinuerlig behandling. Om behandlingen avbryts  
under mer än två timmar bör förbandet bytas ut och behandlingen startas om av vårdpersonal.

Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 200.9065.

Set med Invia Gasvävförband inkl. FitPad är avsett för användning tillsammans med Invia Motion  
och Invia Liberty system för sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

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

Sweden
Medela Medical AB
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International Sales
Medela AG 
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Telefon +41 41 562 51 51
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www.medela.com
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