
 

Anvisningar för applicering av förband
Set med Invia ® Skumförband inkl. FitPad: Överbryggning av FitPad

1. Rengör och 
debridera såret 
grundligt. Applicera 
hudskyddsmedel 
för att skydda den 
omkringliggande 
huden.

4. Välj ett område 
för omplacering  
av FitPad (ej viktbä
rande område).  
Applicera trans
parent film över all 
intakt hud mellan 
såret och omplace
ringsområdet. 

9. Flera filmbitar  
kan användas. 
Filmen bör sticka 
ut 3–5 cm utanför 
skumförbandets 
kant för att ge  
adekvat tätning.

12. Fäst förbands
slangen på pump
slangen genom  
att trycka på  
snabbkopplingen  
tills du hör ett klick.

2. Klipp till skum
förbandet så att  
den överensstämmer 
med sårbäddens 
storlek och form. 
Klipp inte direkt 
över såret. Gnugga 
kanterna på skum
förbandet för att få 
bort eventuella lösa 
partiklar.

10. Välj en central 
plats för placering  
av FitPad på om
placeringsområdet. 
Nyp åt om filmen,  
lyft den något och 
klipp ett litet hål 
(cirka 1 cm).

7. Applicera ”skum
bryggan” på den 
transparenta filmen 
mellan såret och 
omplaceringsom
rådet. Se till att  
den har bra kontakt 
med skumförbandet 
i såret och att den 
inte har kontakt med 
oskyddad hud.

3. Placera skum
förbandet i sårets 
hålighet. Skum
förbandet får inte 
tvingas in i någon 
del av såret och får 
inte överlappa intakt 
hud.

6. Klipp till en ”skum
brygga”, 3 cm bred, 
som är lång nog att 
koppla samman såret 
med omplacerings
området (max. 40 cm 
lång). Se till så att 
”bryggan” är så pass 
stor att FitPad får  
plats på omplace
ringsområdet.

11. Dra bort bak
stycket på FitPad 
för att exponera den 
självhäftande ytan. 
Placera FitPad 
mitt över det lilla hål 
du tidigare klippte. 
Tryck hårt för att 
säkra vidhäftning.

8. Applicera trans
parent film så att 
den täcker allt 
skum: det i såret 
och ”skumbryggan”. 
Följ instruktionerna 
om hur man appli
cerar film som finns 
under steg 5. 

5. Dra delvis bort 
ena sidan av lager 
1 och placera den 
självhäftande sidan 
nedåt. Dra sedan 
bort det transparenta 
bakstycket som är 
märkt med 2. Dra  
till sist bort den per
forerade silverfliken 
på sidan.

I bruksanvisningen för Invia NPWT rekommenderas 24 timmars kontinuerlig behandling. Om behandlingen avbryts under mer än två timmar  
bör förbandet bytas ut och behandlingen startas om av sjukvårdskunnig personal.

Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 101033652.

Set med Invia Skumförband inkl. FitPad är avsett för användning tillsammans med Invia Motion och Invia Liberty system för sårbehandling  
med negativt tryck (NPWT).

Två sår med liknande etiologi kan överbryggas med ett och samma förbandsset 



Set med Invia ® Skumförband inkl. FitPad: Överbryggning av två sår 
 

1. Rengör och 
debridera såren 
grundligt. Applicera 
hudskyddsmedel 
för att skydda den 
omkringliggande 
huden.

4. Applicera trans
parent film över all 
intakt hud mellan 
de två såren: det 
är här du sedan ska 
placera din ”brygga”. 

9. Flera filmbitar  
kan användas. 
Filmen bör sticka 
ut 3–5 cm utanför 
skumförbandets 
kant för att ge  
adekvat tätning.

12. Fäst förbands
slangen på pump
slangen genom  
att trycka på  
snabbkopplingen 
tills du hör ett klick.

2. Klipp till skum
förbandet så att 
det överensstämmer 
med de två sårens 
storlek och form. 
Klipp inte direkt  
över de två såren. 
Gnugga kanterna  
på skumförbandet för 
att få bort eventuella 
lösa partiklar.

5. Dra delvis bort  
ena sidan av lager 1 
och placera den  
självhäftande sidan 
nedåt. Dra sedan  
bort det transparenta 
bakstycket som är 
märkt med 2. Dra  
till sist bort den  
perforerade silver
fliken på sidan. 

10. Placera FitPad 
centralt (ej viktbä
rande område) över 
ett av såren. Nyp  
åt om filmen, lyft 
den något och  
klipp ett litet hål 
(cirka 1 cm).

7. Koppla samman 
de två såren  
genom att placera 
”skumbryggan”  
på den transparenta 
filmen mellan de 
två såren. Se till att 
den har bra kontakt 
med skumförbandet 
i såren och att den 
inte har kontakt  
med oskyddad hud.

3. Placera skum
förbandet i var  
och en av sårens 
håligheter. Skum
förbandet får inte 
tvingas in i någon 
del av såren. Skum
förbandet får heller 
inte överlappa intakt 
hud. 

6. Klipp till en 
”skumbrygga”,  
3 cm bred, som  
är lång nog att  
koppla samman  
de två såren och  
vidröra skumför
bandet i båda såren 
(max. 40 cm lång). 

11. Dra bort bak
stycket på FitPad 
för att exponera den 
självhäftande ytan. 
Placera FitPad  
mitt över det lilla hål 
du tidigare klippte. 
Tryck hårt för att 
säkra vidhäftning.

8. Applicera trans
parent film så att 
den täcker allt 
skum: det i såret  
och ”skumbryggan”. 
Följ instruktionerna 
om hur man appli
cerar film som finns 
under steg 5. 

Lokal kontakt:

Anvisningar för applicering av förband

Medicinsk vakuumteknik  
för sjukvårdspersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

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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