
Tryghed ved behandling

–  Pålidelig tilførsel af negativt tryk  

og kontrol på sårstedet 1

–  Intelligent registrering af tilstopninger 1 

fra pumpe til bandage

–  Sikker beholder- og slangetilslutning 2 

med et hørbart klik

Nemmere håndtering

–  Intuitiv betjening af pumpen og  

vejledning i fejlfinding

–  Kompakt design giver patientkomfort 

og bevægelsesfrihed

–  Klinisk fleksibilitet med omfattende 

bandagesortiment

Invia® Liberty™ NPWT-system
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TRYGHED VED BEHANDLING PÅ  
DEN ENKLE MÅDE

Precious life – Progressive care



Medicinsk vakuumteknologi  
til sundhedspersonale

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

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

Medela leverer effektive løsninger til støtte for sundhedspersonalet ved håndtering af sårbehandling med negativt 
tryk i alle patientplejemiljøer. 

Invia Liberty leverer behandlingstryghed ved aktivt at kontrollere det indstillede tryk på sårstedet 1. Pumpen tilpasser 
hurtigt luftflowcyklussen til mængden af væske i slangen for at opnå optimal systemydeevne.

Beholderen tilsluttes med et klik og frigøres med ét tryk på knappen, så det  
er nemt at skifte beholder. Garanti for sikker slangetilslutning med den nye  
Invia Quick-konnektorfunktion 2. 

Pumpens intuitive betjening og lydsvage drift fremmer fuld integration i patientens daglige liv, mens patienten opnår  
komfort og bevægelsesfrihed takket være Invia Libertys kompakte design og praktiske bæretaske.

1  Resultatdata forefindes hos Medela AG
2  Data for brugbarhedsvalidering forefindes  

hos Medela AG

–  Aktiv håndtering af sårvæske og trykkontrol fra pumpen til sårstedet
–  Valgfrit tryk fra –40 til –200 mmHg, inklusive standarden –125 mmHg
–  Luftlækageindikator på skærmen
–  Nye brugertilpassede luftlækagetilstande til normale og store sår
–  Nem og sikker slangetilslutning med Quick-konnektoren
–  Beholderen frigøres med ét tryk på knappen
–  Vælg mellem engangsbeholdere på 300 ml og 800 ml med  

størkningsmiddel

Lokal kontakt:

De vigtigste funktioner kort fortalt

Få mere at vide om det nye Invia Liberty-system på www.medela.com

Tekniske data

> 10 timer Konstant og periodisk
Slanger med dobbelt lumen, Y-konnektor
300 og 800 ml

Tilstande:
Slange:
Beholder:

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

2 års garanti

1 kg
2,2 lbs

Lavt flow
5 l/min.

– 40 mmHg til –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


