
Invia Liberty Quick Card erstatter ikke brugsanvisningen til Invia Liberty. For oplysninger vedrørende tilsigtet anvendelse, 
indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler henvises til Invia Liberty-brugsanvisning for  
sundhedspersonale Ref 201.0395, der følger med Invia Liberty-pumpen eller findes på Medelas websted.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Sundhedspersonale

Klargøring

2.  Klik Invia Liberty-beholderen 
på plads.

4.  Batteriet skal oplades første 
gang, før behandlingen påbe-
gyndes. Når det er fuldstændig 
afladet, tager opladningen tager 
ca. 4 timer. Oplad batteriet 
under hele behandlingen. Den 
forventede batteritid overstiger 
som regel 10 timer.

1.  Tilslut Invia Liberty-beholder-
slangen til pumpen.

3.  Tilslut beholderslangen til  
bandageslangen.

klik

Opsætning af ny patientbehandling

2.  Bekræft ansvarsfraskrivelsen,  
bekræft med “OK”.

1.  Tænd pumpen i administrativ 
tilstand, tryk og hold nede 
samtidig.

3.  Vælg “Yes” ( ja) for at angive et 
nyt behandlingsnummer, eller 
“No” (nej) for at beholde det 
samme behandlingsnummer.

Grundlæggende betjeningskommandoer

Administrativ tilstand
1.  Gå til administrativ tilstand,  

tryk og hold nede samtidig.

Tænd/Sluk
1.  Tænd pumpen. 
2.  Sluk pumpen, tryk og hold nede 

i 3 sekunder.

Vælg indstillinger
1.  Gå til indstillingsmenuen  

i administrativ tilstand, tryk  
og hold nede samtidig.

2.  Brug op- eller ned-knapperne  
til at navigere.

Gå til/forlad standby
1.  Tryk på “Standby” for at  

gå til standbytilstand.
2.  Tryk på “On” (tænd) for at  

genoptage behandlingen.

Ændring af trykniveau – Standard

2.  Tryk på op- eller ned-knapper-
ne for at indstille trykniveauet 
fra forudindstillingsmenuen. For 
trykniveauer uden for de for-
udindstillede værdier henvises 
til brugsanvisningen – kapitlet 
“Ændring af trykindstillinger”.

1.  Gå til administrativ tilstand,  
tryk og hold nede samtidig.

3.  Tryk på “OK” for at bekræfte  
og gå til den primære visning. 

4.  Tryk på op- eller ned-knapperne 
for at indstille trykniveauet.

5.  Tryk på “OK” for at bekræfte og 
gå til den primære visning.
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Udskift beholderen

3.  Frigør og fjern beholderen  
(udskift beholderslangen,  
hvis det er nødvendigt).

4.  Klik den nye Invia Liberty- 
beholder på plads.

5.  Fjern afklemningen på 
beholder slangen og  
bandageslangen.

1.  Tryk på “Standby” i 3 sekunder. 
2.  Afklem beholderslangen og 

bandageslangen.

6.  Tryk på “On” (tænd) for at  
genoptage behandlingen. 

7.  Luk den brugte beholder  
med en hætte.

8.  Bortskaf den brugte beholder  
i overensstemmelse med lokale 
procedurer. 

Vælg luftlækagevolumen

2.  Gå til indstillingsmenuen,  
tryk og hold nede samtidig.

3.  Rul ned til “Air Leakage”  
(luftlækage). 

4.  Tryk på “OK” for at bekræfte.

5.  Tryk på op- eller ned-knapperne 
for at indstille luftlækagevolumen 
til “Standard” eller “High” (høj)*.

6.  Tryk på “OK” for at bekræfte.
7.  Tryk på “Back” (tilbage) for at 

vende tilbage til hovedmenuen.Ændring af konstant/periodisk behandlingsmetode

2.  Tryk på “Standby” i 3 sekunder 
for at sætte pumpen i standby-
tilstand.

3.  Tryk på “Change to 
Intermittent” (skift til periodisk). 
Standardtider for periodisk 
tilstand er 5 minutter tændt og  
2 minutter slukket.

4.  Tryk på “On” (tænd) for at 
påbegynde behandlingen. For 
instruktioner om ændring af til- 
og fra-tiden i periodisk tilstand 
henvises til brugsanvisningen – 
kapitlet “Ændring af indstillinger”.Logfil

2.  Tryk på op- og ned-knapperne 
samtidig.

3.  Tryk på “Graph” (graf) for at få 
vist grafen.

4.  Tryk på “Back” (tilbage) for at 
vende tilbage til hovedmenuen.

1.  Gå til administrativ tilstand,  
tryk og hold nede samtidig.

1.  Gå til administrativ tilstand,  
tryk og hold nede samtidig.

1.  Gå til administrativ tilstand, tryk 
og hold nede samtidig.

Luftlækageindikator

Systemet er lufttæt

Luftlækage registreret

Betydelig luftlækage Alarm inden for 2 min
   Driftsstop, hvis ikke 

afhjulpet (7 min.)

* Tilstanden høj luftlækage anbefales, når der anvendes ekstra store 
bandager (X-large). Se afsnittet “Valg af luftlækagevolumen” for at skifte 
mellem tilstandene Standard og High (høj).

Behandlingstid

Administrativ 
tilstand/

patienttilstand
Luftlækage-
indikator

Periodisk/ 
konstant

ID-nummer for behandling

Batteriets  
ladestatus

Symboler på displayet

Kør/standby- 
indikator
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Fejl
nummer

Problembeskrivelse 
på displayet

Fejlfinding på 
displayet

Tryk Bemærkninger/mulig fejlårsag

A
la

rm

301

Bandage: –  Kontrollér bandagen for luftlækage. Tryk fast ned omkring 
bandagens kanter, rundt om drænslangen eller på  
Invia FitPad. 

 –  Påfør ekstra film for at forsegle utætheden.
Konnektorer: –  Kontrollér, at bandageslangen er tilsluttet korrekt  

til beholderslangen.
 –  Kontrollér, at beholderslangen er sat lige ind i pumpen. 
Beholder:  –  Kontrollér, at beholderen er korrekt indsat, frigør 

beholderen og sæt den i igen. 
 –  Kontrollér, at den orange O-ring/pakning, der sidder 

ved siden af beholderslangen på pumpen, ikke 
mangler. Yderligere O-ringe kan fås gennem Medelas 
kundeservice.

302

Slange:  –  Kontrollér, at slangen ikke er snoet, knækket eller afklemt. 
  – Hvis bandageslangen er tilstoppet, skal bandagen skiftes. 
Beholder:  –  Hvis beholderen er fuld eller filteret tilstoppet, skal 

beholderen udskiftes.

305 x
Genoplad batteriet ved enten at placere Invia Liberty-pumpen  
i ladestationen eller sætte opladerstikket i pumpens strømudgang.  
Tryk derefter på “Tænd” for at genstarte behandlingen.

Tilbageværende batteritid 15  minutter.

306 Udskift beholderen, se kapitlet “Udskift Invia Liberty-beholderen  
og Invia Liberty-slangen”.

311 x Beholder:   –  Frigør beholderen, og sæt den i igen.
Slange:   –  Kontrollér, at slangen ikke er snoet, knækket eller afklemt.

312 x
Forekommer, når alarm 301 har afventet i 5 minutter.
For fejlfinding, se anvisningerne for alarm 301.
Genstart pumpen ved at trykke på “On” (tænd)  [  ] .

313 x
Udskift beholderen, se kapitlet “Udskiftning af Invia Liberty-beholderen  
og Invia Liberty-slangen”.
For at genstarte behandlingen, når beholderen er blevet udskiftet,  
skal du trykke på højre valgknap “On” (tænd)  [  ] .

315 x
Vises, når alarm 406 har afventet i 30 min.

Køl Invia Liberty ned.

Alarmoversigt
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Fejl
nummer

Problembeskrivelse 
på displayet

Fejlfinding på 
displayet

Tryk Bemærkninger/mulig fejlårsag

A
d

va
rs

el

401

Genoplad batteriet ved enten at placere Invia Liberty-pumpen  
i ladestationen eller sætte opladerstikket i pumpens strømudgang.

Tilbageværende batteritid ca. 30  minutter.

402 Træk USB-kablet ud af stikket.

405 x
Hvis pumpen er i standbytilstand i mere end 5 minutter, vil der lyde  
en alarm. 

For at fortsætte behandlingen skal du trykke på “On” (tænd) [  ]  
eller slukke for pumpen ved at trykke på [  > 3 sekunder ].

406 Køl Invia Liberty ned.

In
te

rn
 f

ej
l

x Genstart pumpen. Hvis alarmen Intern fejl ikke forsvinder, skal du slukke 
ved at trykke på [  > 3 sek. ] og kontakte Medelas kundeservice. 

Invia Liberty-
pumpe med  
brugsanvisning 
087.0000

Beholder 0,3 l  
med størknings-
middel
087.0012

Y-konnektor
087.0023

Slangesæt, 
enkelt, sterilt
087.0025

Beholder 0,8 l 
med størknings-
middel
087.0017

Oplader
087.0059

Holder med 
standardskinne
079.0036

Ladestation
079.0037

Invia Libertypumpe og tilbehør

Bæretaske
087.0031
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Advarsler og alarmer

XXX

Advarsel 

XXX

Alarm

Eksempel

Mute (lydløs)

Problembeskrivelse 
på displayet

Fejlnummer

Fejlfinding  
på displayet
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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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


