
Tryghed ved behandling

–  Pålidelig tilførsel af negativt tryk  

over hele sårområdet 1

–  Intelligent registrering af tilstopninger 1 

fra pumpe til bandage

–  Sikker 2 tilslutning af slange med  

et hørbart klik

Nemmere håndtering

–  Praktisk 2 Quick-konnektor til slangen

–  Intuitiv håndtering af transparent film

–  Nem anlæggelse af bandage på  

vanskelige anatomiske steder

Invia® NPWT-bandager

TRYGHED VED UBESVÆRET BEHANDLING

Precious life – Progressive care



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

Når bandagesæt med FitPad anvendes sammen med de nye Invia-systemer til sårbehandling med negativt tryk (NPWT),  
er du sikker på korrekt tilføring af det negative tryk over hele sårstedet 1. Invia NPWT-systemer kontrollerer aktivt det  
indstillede tryk på sårstedet og tilpasser skyllecyklussen til mængden af væske i slangen for at opnå optimal systemydeevne.

Det er nemt at vælge den korrekte bandage blandt vores strømlinede produkttilbud. Vores bandagesæt har alle samme  
transparente film og sugepudekomponenter; du skal blot vælge typen af sårfyld (skum eller gaze) og den relevante størrelse.

Takket være den transparente film 
med intuitive markeringer kan  
der benyttes en veletableret  
påføringsteknik.

Sugepudens lavprofildesign og 
fleksible vinger (Invia FitPad)  
muliggør korrekt placering på  
vanskelige anatomiske områder.

Quick-konnektor-grænsefladen 
mellem bandageslangen og  
beholderslangen sørger for  
nem og sikker fastgørelse 2.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
2
2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

click

–  Aktiv håndtering af sårvæske og trykkontrol fra pumpen  
til sårstedet

–  Nem påføring af transparent film og ekstern sugepude
–  Nem og sikker slangetilslutning med Quick-konnektoren
–  Strømlinet sortiment af skum- og gazebandager

De vigtigste funktioner kort fortalt

1  Resultatdata forefindes hos Medela AG
2  Data for brugbarhedsvalidering forefindes hos Medela AG

Invia Skumbandager eller Gazebandager er beregnet til at blive anvendt sammen med Invia-systemer til sårbehandling  
med negativt tryk (NPWT) med henblik på at tilføre såret negativt tryk. 

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

Tekniske data

Skum 
Retikuleret polyether  

og polyurethan,  
vandafvisende materiale

Porestørrelse: 600–800 my

Trækstyrke: 20 PSI/138 kPa

PSI:  Pounds per Square Inch  
(pund pr. kvadrattomme)

Transparent film
Polyurethanfilm  

med akryl-klæber

Størrelse: 26 cm x 32 cm

MVTR: 385 g/m2/dag

MVTR:  Moisture Vapor Transmission Rate  
(transmissionshastighed for vanddamp)

Samlet højde
8,5 mm

Vingetykkelse
0,45 mm

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. 

Lokal kontakt
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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

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


