
Invia® Motion™ NPWT-system

Praktisk personlig engangspumpe
–  Intet behov for at rengøre og  

sterilisere brugt udstyr
–  Ingen risiko for krydskontaminering 

som ved genanvendeligt udstyr
–  Kompakt design giver komfort og 

bevægelsesfrihed

Ydeevne som en genanvendelig pumpe
–  Pålidelig tilførsel af negativt tryk og 

kontrol på sårstedet 1

–  Intelligent registrering af tilstopninger 1 
fra pumpe til bandage

–  Beholderbaseret system til effektiv 
håndtering af sårvæske

PRAKTISK PERSONLIG ENGANGSPUMPE MED 
EN GENANVENDELIG PUMPES YDEEVNE
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Precious life – Progressive care



Invia Motion er en effektiv løsning til støtte for sundhedspersonalet ved håndtering 
af sårbehandling med negativt tryk i alle patientplejemiljøer. 

Invia Motion er en praktisk personlig pumpe til brug hos én patient og giver samtidig 
klinisk fleksibilitet med valgfrie trykindstillinger, behandlingsmetoder og kompatibilitet 
med både skum- og gazebandager. Invia Motion egner sig til anvendelse i alle 
patientplejemiljøer og eliminerer behovet for at hente, rengøre og vedligeholde udstyr  
fra én patient til den næste. Det kompakte design og den lydsvage drift bidrager til,  
at patienten nemt kan passe sine daglige gøremål under hele behandlingen.

Invia Motion giver behandlingstryghed. Pumpen kontrollerer aktivt det indstillede tryk på 
sårstedet ved hjælp af et dobbeltlumendesign fra pumpen til såret. Derudover håndterer 
pumpen små blokeringer i slangen, og hvis det ikke er muligt, er der sikkerhed for,  
at sundhedspersonalet og patienterne vil både se og høre advarselsmeddelelserne.
 
Quick-konnektoren sørger for nem og sikker fastgørelse 2 mellem bandageslangen  
og beholderslangen.

–  Ét NPWT-system til alle sårtyper
–  Gennemførelse af NPWT på hospitalet, under transport og i hjemmet 
–  Tydelig brugerguide, understøttet af 4 knapper og et digitalt display 
–  Diskret bæretaske, selvstændig batteridrift i 10 timer og kompakt design  

giver komfort og bevægelsesfrihed
–  Forudindstillede trykniveauer fra –40 til –175 mmHg  

(–125 mmHg som standardindstilling)
–  Nem og sikker slangetilslutning med Quick-konnektoren
–  Valgfrie behandlingstider til opfyldelse af kliniske behov

De vigtigste funktioner kort fortalt

Tekniske data

Batterilevetid 
> 10 timer

Konstant og periodisk
Slanger med dobbelt lumen
150 ml beholder-/slangesæt

Tilstande:
Slange:
Beholder:

H x B x D
99 x 98 x 52 mm
3,90 x 3,86 x 2,05 tommer

2 års garanti 

350 g
0,88 lbs
uden beholder

Lavt flow
1 l/min.

Middel vakuum
– 40 mmHg til –175 mmHg

click

Dobbeltlumen 
til såret

Quick- 
konnektor

FitPad

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

1  Resultatdata forefindes hos Medela AG
2  Data for brugbarhedsvalidering forefindes  

hos Medela AG
Lokal kontakt:

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.
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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


