
Invia® vitt skumförband för NPWT

Effektivt

–  PVA-skummet med öppna celler erbjuder 

ett tillförlitligt avlägsnande av sårexsudat 

från såret.

Mångsidigt

–  Kan användas för många olika slags 

sårtyper och sårformer. 

Tillförlitligt

–  Hög draghållfasthet vilket innebär säker 

borttagning utan att förbandet går sönder 

eller fragmenteras, framför allt vid använd-

ning på fistelsår och underminerade sår.

POLYVINYLALKOHOLFÖRBAND (PVA)

Precious life – Progressive care



Medicinsk vakuumteknik 

för sjukvårdspersonal

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

Valmöjligheter för sårbehandling med undertryck (NPWT) 

Invia vitt skumförband är ett polyvinylalkoholskum (PVA-skum) med öppna celler och sammankopplade porer som är optimerat 

för sårbehandling med undertryck (NPWT). Invia vitt skumförband är ett hydrofilt skum med effektiv absorptionskapacitet. När Invia 

vitt skumförband används i kombination med Invia system för sårbehandling med undertryck (NPWT) med undertrycksnivåer på mellan 

80 mmHg och 150 mmHg blir avlägsnandet av sårexsudat tillförlitligt*. Det undertryck som appliceras fördelas jämnt över sårområdet. 1

1  Information på fil finns hos Medela AG.

Lokal kontakt

* Se bruksanvisningen för Invia vitt skumförband för sårbehandling med undertryck (NPWT) för ytterligare information om indikationer och kontraindikationer.

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

–  Förpackningen är fuktad med sterilt vatten för att förenkla användningen

–  Skummets superabsorberande, hydrofila egenskaper gör att det blir 

mindre vidhäftande vid sårbädden

–  Tack vare att skummet är fuktat är det enklare att ta bort det utan att 

bildandet av granulationsvävnad påverkas

–  Minimal förändring av inväxten av granulationsvävnad underlättar enkel 

och säker borttagning

Direkt överblick över viktiga funktioner

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

PVA-skum

Hydrofilt polyviny-

lalkoholskum 

Porer per cm: 10–14

Draghållfasthet: 194–450 kPa 

Storlekar: litet (10 x 7,5 x 0,9 cm), stort (15 x 10 x 0,9 cm)

Tekniska data

Invia vitt skumförband är avsett för användning i kombination med Invia skumförbandsset 

med FitPad (tillgängligt i storlekarna litet, mellan, stort och extra stort).

©
 M

ed
el

a 
A

G
/1

01
0

3
5

41
3/

20
17

-1
0/

A

Manufactured by: 
Mondomed ® N.V.
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel
Belgium
TEL. +32 11 44 09 90
www.mondomed.be

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

Distributed by:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

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
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