
Detta Quick Card för Invia Liberty ersätter inte bruksanvisningen för produkten.  
För information om avsedd användning, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder,  
se bruksanvisning för patienter för Invia Liberty, REF 201.0397, som medföljer pumpen Invia 
Liberty, eller gå in på Medela website.

Invia® Liberty™  

Quick Card – Patient

Ladda batteriet
Anslut pumpen till ett eluttag. Ladda alltid batteriet över natten.  
Batteriet är fulladdat efter cirka 4 timmar och batteritiden är  
i allmänhet över 10 timmar.

4.  Tryck snabbt för att återuppta 
behandlingen.

5.  Kassera den använda  
behållaren i enlighet med  
anvisningarna du har fått  
från vårdpersonalen.

Grundläggande driftkommandon

Grundläggande driftkommandon

Byta behållare

Stäng av pumpen
Tryck ned i 3 sekunder

2. Tryck på frigöringsknappen 
längst upp på pumpen för  
att ta bort behållaren.

3. Fäst en ny behållare genom 
att passa in underdelen först 
och klicka fast behållaren i 
pumpen.

Sätt på pumpen
Tryck snabbt

1. Tryck ned i 3  sekunder för att 
sätta pumpen i standbyläge.

Sätta pumpen  
i standbyläge

Återuppta behandling 
från standbyläge

Tryck ned i 3 sekunder Tryck snabbt 

1

Felsökning

2. Följ anvisningarna på 
displayen eller se larmtabellen 
för felsökning. Kontakta 
vårdpersonal om du inte  
kan lösa problemet.

1. Tryck för att tillfälligt  
tysta larmet.
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Invia® Liberty™
 
Quick Card – Patient

Felkod Problembeskrivning 
på displayen

Problemlösning  
på displayen

Anmärkningar / möjlig felorsak
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401

Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen  
i dockningsstationen eller anslut laddaren till pumpens nätadapterport.

Återstående batteritid är cirka 30 min.

405
Om pumpen är i standbyläge i mer än 5 minuter utlöses ett larm. 

För att fortsätta behandlingen, tryck ”På” [  ]. 

406 Invia Liberty-pumpen behöver kylas ned.
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Förband: 
–  Kontrollera förbandet för luftläckage. Tryck till förbandet ordentligt  

runt kanterna, runt dränageslangen eller på Invia FitPad. 
–  Applicera eventuellt mer förbandsfilm för att försegla läckan.

Kopplingar:
–  Säkerställ att sårförbandets slang är korrekt ansluten till behållarens slang.
– Säkerställ att behållarens slang är direkt ansluten till pumpen. 

Behållare: 
–  Säkerställ att behållaren är korrekt ansluten, koppla loss behållaren  

och justera den.
–  Säkerställ att den orangea O-ringen/packningen som är placerad bredvid  

behållarens slang på pumpen är på plats. Extra O-ringar kan beställas via  
en Medela-representant.

302 Ring vårdpersonal.

305

Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen  
i dockningsstationen eller anslut laddaren till pumpens nätadapterport.

Återstående batteritid är cirka 15 min.

306
Byt ut behållaren. Se kapitlet ”Byta behållare” på detta Quick Card eller  
i bruksanvisningen.

313
Byt ut behållaren. Se kapitlet ”Byta behållare” på detta Quick Card eller  
i bruksanvisningen.
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Starta om pumpen. Om det interna felet kvarstår, stäng av pumpen genom  
att trycka på [  > 3 sek ] och kontakta vårdpersonal.

Larmtabell

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

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
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Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se ©
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