
 

Vejledning i anlæggelse af bandagen
Invia ® Skumbandagesæt med FitPad: Anlæggelse af bro til FitPad

1. Rens og 
debrider såret 
grundigt. Påfør 
skinprep til 
beskyttelse af 
huden omkring 
såret.

4. Vælg det  
område, FitPad 
skal relokeres  
til (ikke-vægtbæ-
rende område). 
Læg transparent 
film over eventuel 
intakt hud mellem 
såret og relokati-
onsstedet. 

9. Der kan anvendes 
flere stykker film. 
Filmen skal strække 
sig 3-5 cm ud over 
skumkanten for at 
give en tilstrækkelig 
forsegling.

12. Tilslut bandage
slangen til pumpe-
slangen ved at trykke  
Quickkonnektoren  
sammen, indtil du 
hører et klik.

2. Klip skummet 
til, så det passer 
til sårets størrelse 
og facon. Klip 
ikke direkte over 
såret. Gnid på 
kanterne af skum-
met for at fjerne 
eventuelle løse 
partikler.

10. Vælg et sted 
midt på reloka
tionsstedet til 
placering af  
FitPad. Klem  
filmen let sammen, 
og klip et lille hul 
(ca. 1 cm).

7. Læg „broen“ 
på den transpa-
rente film mellem 
sår og relokati-
onssted. Sørg 
for, at den har 
god kontakt med 
skummet i såret 
og ikke berører 
ubeskyttet hud.

3. Placer skummet 
i sårkaviteten. 
Skummet må ikke 
pakkes tæt eller 
tvinges ind  
i områder af såret. 
Skummet må  
ikke overlappe  
på intakt hud.

6. Klip en „skumbro“, 
der er 3 cm bred,  
og som er lang nok 
til at kunne sam-
menkoble såret med 
relokationsstedet 
(maks. 40 cm lang). 
Sørg for, at „broen“ 
er stor nok til, at der 
er plads til FitPad ved  
relokationsstedet.

11. Træk dæk-
papiret af bagsiden  
af FitPad, så klæbe-
delen blotlægges. 
Anbring FitPad 
midt for over  
det hul, der blev 
klippet tidligere. 
Tryk godt ned, så 
den klæbes fast.

8. Læg transparent 
film på, så al skum
met er dækket: 
både skummet i så-
ret og „broskummet“. 
Følg instruktionerne 
om påføring af film, 
som beskrevet  
i trin 5. 

5. Træk den ene 
side af lag 1 delvist 
af, og anbring den 
klæbende side ned-
ad. Fjern derefter 
det transparente lag 
på bagsiden, der  
er mærket 2. Fjern 
til sidst den perfore-
rede sølvfarvede  
flig på siden.

Anvisningerne til Invia NPWT foreskriver 24 timers uafbrudt behandling. Hvis behandlingen afbrydes i mere end 2 timer,  
skal bandagen udskiftes, og behandlingen genstartes af en sundhedsfaglig person.

Dette Quick card erstatter ikke brugsanvisningen REF 101033652.

Invia Skumbandagesæt med FitPad er beregnet til at blive anvendt sammen med Invia Motion og Invia Libertysystemer  
til sårbehandling med negativt tryk (NPWT).

Der kan anlægges en bro mellem to sår med lignende etiologi ved brug af et bandagesæt 



Invia ® Skumbandagesæt med FitPad: Anlæggelse af bro mellem to sår 
 

1. Rens og 
debrider sårene 
grundigt. Påfør 
skinprep til 
beskyttelse af 
huden omkring 
såret.

4. Læg trans
parent film over 
eventuel intakt 
hud mellem de 
to sår: Det er  
her, din „bro“  
skal placeres. 

9. Der kan anvendes 
flere stykker film. 
Filmen skal strække 
sig 3-5 cm ud over 
skumkanten for at 
give en tilstrækkelig 
forsegling.

12. Tilslut bandage
slangen til pumpe -
slangen ved at trykke 
Quickkonnektoren 
sammen, indtil du  
hører et klik.

2. Klip skummet  
til, så det passer  
til sårenes størrelse 
og facon. Klip ikke 
direkte over de to 
sår. Gnid på kanter-
ne af skummet for 
at fjerne eventuelle 
løse partikler.

5. Træk den ene 
side af lag 1 delvist 
af, og anbring den 
klæbende side 
nedad. Fjern derefter 
det transparente lag 
på bagsiden, der er 
mærket 2. Fjern til 
sidst den perforere-
de sølvfarvede flig 
på siden. 

10. Vælg et område 
midt på over et af 
sårene, hvor FitPad  
skal placeres 
(ikke-vægtbærende 
område). Klem filmen 
let sammen, og klip 
et lille hul (ca. 1 cm).

7. Forbind de to 
sår ved at anbringe 
„skumbroen“ på 
den transparente 
film mellem sårene. 
Sørg for, at den har 
god kontakt med 
skummet i sårene 
og ikke berører 
ubeskyttet hud.

3. Placer skummet 
i hver enkelt sårka-
vitet. Skummet må 
ikke pakkes tæt eller 
tvinges ind i områder 
af sårene. Skummet 
må ikke overlappe 
på intakt hud. 

6. Klip en „skumbro“, 
der er 3 cm bred,  
og som er lang nok til 
at forbinde de to sår 
og røre ved skummet 
i begge sår (maks.  
40 cm lang). 

11. Træk dækpapiret 
af bagsiden af  
FitPad, så klæbe-
delen blotlægges. 
Anbring FitPad midt 
for over det hul, der 
blev klippet tidligere.  
Tryk godt ned,  
så den klæbes fast.

8. Læg transparent 
film på, så al skum
met er dækket: 
både skummet i såret 
og „broskummet“. 
Følg instruktionerne 
om påføring af film, 
som beskrevet  
i trin 5. 

Lokal kontakt:

Vejledning i anlæggelse af bandagen

Medicinsk vakuumteknologi  
til sundhedspersonale

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

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

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 ©
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