
Vejledning i anlæggelse af bandagen
Invia® Skumbandagesæt med FitPad
 

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

4.  Gnid på 
kanterne af 
skummet 
for at fjerne 
eventuelle 
løse partikler.

9.  Vælg en egnet 
placering til 
anlæggelse 
af sugepuden 
(FitPad). Klem 
filmen sammen, 
og klip et lille 
hul (ca. 1 cm). 

12.  Tilslut bandage
slangen til 
pumpeslangen 
ved at trykke 
Quick
konnektoren 
sammen, indtil 
du hører et klik.

2.  Ved behov 
anlægges et 
ikke-klæbende 
kontaktlag,  
før skummet 
placeres  
i såret.

10.  Træk dæk
papiret af 
bagsiden af 
FitPad, så 
klæbedelen 
blotlægges.

7.  Fjern nu det 
transparente lag 
på bagsiden, der 
er mærket 2.

3.  Klip skummet til, 
så det passer til 
sårets størrelse 
og facon. Klip 
ikke direkte  
over såret.

6.  Anlæg den 
transparente 
film. Træk den 
ene side af lag 
1 delvist af, og 
anbring den 
klæbende side 
nedad. Fjern den 
anden side af 
lag 1.

11.  Anbring FitPad 
midt for og 
over det hul, 
der blev klippet 
i bandagen 
tidligere. Tryk 
godt ned, så 
den klæbes 
fast.

8.  Fjern den 
perforerede 
sølvfarvede flig 
på siden. Filmen 
skal strække 
sig 35 cm ud 
over sårkanten 
for at fremme 
en tilstrækkelig 
forsegling. 

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

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 200.8923.

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



Invia ® Gazebandagesæt med FitPad 
 

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

4.  Mæt gazen 
med det 
medfølgende 
saltvand.

9.  Vælg en egnet 
placering til 
anlæggelse 
af sugepuden 
(FitPad). Klem 
filmen sammen, 
og klip et lille 
hul (ca. 1 cm). 

12.  Tilslut 
bandage
slangen til 
pumpeslangen 
ved at trykke 
Quick
konnektoren 
sammen, indtil 
du hører et klik.

2.  Ved behov 
anlægges 
et ikke-
klæbende 
kontaktlag, før 
gazen placeres 
i såret.

5.  Gazen skal 
passe løst ned 
i sårbunden. 
Gazen må ikke 
pakkes tæt 
eller tvinges ind 
i områder  
af såret. 

10.  Træk dæk
papiret af 
bagsiden af 
FitPad, så 
klæbedelen 
blotlægges.

7.  Fjern nu det 
transparente 
lag på bag
siden, der er 
mærket 2.

3.  Klip gazen til, 
så den passer til 
sårets størrelse 
og facon. Klip 
ikke i gazen 
direkte over 
såret.

6.  Anlæg den 
transparente 
film. Træk den 
ene side af 
lag 1 delvist 
af – anbring den 
klæbende side 
nedad. Fjern den 
anden side af 
lag 1.

11.  Anbring FitPad 
midt for over 
det hul, der 
blev klippet 
i bandagen 
tidligere. Tryk 
godt ned, så 
den klæbes fast.

8.  Fjern den 
perforerede 
sølvfarvede flig 
på siden. Filmen 
skal strække 
sig 35 cm ud 
over sårkanten 
for at fremme 
en tilstrækkelig 
forsegling.

  Lokal kontakt:Medicinsk vakuumteknologi  
til sundhedspersonale

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

Vejledning i anlæggelse af bandagen

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 200.9065.

Invia Gazebandagesæt med FitPad er beregnet til at blive anvendt sammen med Invia Motion- og  
Invia Liberty-systemer til sårbehandling med negativt tryk (NPWT).
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