
Invia Liberty Quick Card erstatter ikke brugsanvisningen til Invia Liberty. For oplysninger 
vedrørende tilsigtet anvendelse, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler  
henvises til Invia Liberty-brugsanvisning for patienter Ref 201.0397, der følger med  
Invia Liberty-pumpen eller findes på Medelas website.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Patient

Opladning af batteri
Tilslut pumpen til strømudgangen. Oplad altid batteriet i løbet af 
natten. Batteriet er fuldt opladet efter ca. 4 timer, og batteritiden 
overstiger generelt 10 timer.

4.  Tryk hurtigt for at genoptage 
behandlingen.

5.  Bortskaf den brugte beholder 
i overensstemmelse med 
sundhedspersonalets  
anvisninger.

Grundlæggende betjeningskommandoer

Grundlæggende betjeningskommandoer

Udskift beholderen

Sluk pumpen
Tryk i 3 sekunder

2.  Tryk på udløserknappen  
oven på pumpen for  
at fjerne beholderen.

3.  Sæt en ny beholder på ved at 
klikke beholderen på pumpen 
med fødderne først.

Tænd pumpen
Tryk hurtigt

1.  Tryk i 3 sekunder for at sætte 
pumpen i standbytilstand.

Sæt pumpen  
i standbytilstand

Genoptag behandlingen 
fra standbytilstand

Tryk i 3 sekunder Tryk hurtigt 

1

Fejlfinding

2.  Følg vejledningen på displayet, 
eller se alarmtabellen med 
henblik på fejlfinding. Kontakt 
sundhedspersonalet, hvis du 
ikke kan løse problemet.

1.  Tryk for midlertidigt at  
slukke alarmen.
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Invia® Liberty™ Quick Card – Patient

Fejl
nummer

Problembeskrivelse 
på displayet

Fejlfinding på 
displayet

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

Tilbageværende batteritid ca. 30  minutter.

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

Behandlingen genoptages ved at trykke på “On” [  ] (tænd). 

406 Køl Invia Liberty-pumpen ned.
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301

Bandage: 
–  Kontrollér bandagen for luftlækage. Tryk fast ned omkring bandagens kanter, 

rundt om drænslangen eller på Invia FitPad. 
–  Påfør eventuelt ekstra filmbandage for at forsegle utætheden.

Konnektorer:
–  Kontrollér, at den slange, der er tilsluttet bandagen, 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 beholder-

slangen på pumpen, ikke mangler. Yderligere O-ringe kan fås gennem  
Medelas repræsentant.

302 Ring til din læge.

305

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

Tilbageværende batteritid 15  minutter.

306
Udskift beholderen; se kapitlet “Udskift beholder” på dit Quick Card eller  
i brugsanvisningen.

313
Udskift beholderen; se kapitlet “Udskift beholder” på dit Quick Card eller  
i brugsanvisningen.
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Genstart pumpen. Hvis alarmen Intern fejl ikke forsvinder, skal du slukke  
ved at trykke på [  > 3 sekunder ] og kontakte din læge.

Alarmoversigt

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.com 
www.medela.com


