
Invia® Hvid skum til NPWT

Effektiv

–  Åbenporet PVA-skum sikrer pålidelig 

fjernelse af sårekssudat fra såret.

Alsidig

–  Kan anvendes til flere sårtyper 

og -udformninger. 

Pålidelig

–  Høj trækstyrke sikrer fjernelse uden 

at forstyrre og fragmentere, især ved 

fistelgange og underminerede sår.

POLYVINYLALKOHOL-BANDAGE (PVA)

Precious life – Progressive care



Medicinsk vakuumteknologi 

til sundhedspersonale

Kontakt os eller din lokale Medela-
repræsentant for at få yderligere oplysninger.

Giver valgmuligheder ved sårbehandling med negativt tryk 

Invia Hvid skumbandage er en åbenporet polyvinylalkohol-skum (PVA) med forbundne porer, der er optimeret til behandling 
af sår ved brug af sårbehandling med negativt tryk (NPWT). Invia Hvidt skum er en hydrofil, effektivt absorberende skumtype. 
Invia Hvidt skum sikrer pålidelig fjernelse af sårekssudat i kombination med Invia-systemer til sårbehandling med negativt tryk 
(NPWT) med negative trykniveauer mellem 80 og 150 mmHg*. Det anvendte negative tryk fordeles jævnt på sårbasis. 1

1  Data forefindes hos Medela AG.

Lokal kontakt

* Der henvises til brugsanvisningen til Invia Hvid skum NPWT for oplysninger om indikationer og kontraindikationer.

Medela og Invia er varemærker, der tilhører 
Medela Holding AG, Schweiz. 

–  Pakket fugtet med sterilt vand med henblik på brugervenlighed
–  Superabsorberende hydrofile skumegenskaber gør det mindre 

klæbende til sårbunden
–  Fugtning af skum gør fjernelsen lettere uden at forstyrre dannelsen 

af granulationsvæv
–  Minimal påvirkning af indvækst af granulationsvæv muliggør let 

og sikker fjernelse

De vigtigste funktioner kort fortalt

Få mere at vide om Medelas NPWT-sortiment på www.medela.com

PVA-skum
Hydrofilt 

polyvinylalkohol-
skum 

Porer pr. cm: 10-14

Trækstyrke: 194-450 kPa 

Størrelser: lille (10 x 7,5 x 0,9 cm), stor (15 x 10 x 0,9 cm)

Tekniske data

Invia Hvid skum er beregnet til at blive anvendt sammen med Invia Skumban dage-
sæt med FitPad (fås i lille, mellem, stor og ekstra stor).
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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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