
Precious life – Progressive care

Vertrouwen in therapie

–  Betrouwbare levering van negatieve 

druk en controle op de plaats van  

de wond 1

–  Intelligente verstoppingsdetectie 1  

tussen pomp en verband

–  Veilige aansluiting van opvangpot  

en slangen 2 met hoorbare klik

Vereenvoudigd beheer

–  Intuïtieve pompbediening en instructies 

voor probleemoplossing

–  Compact ontwerp voor patiëntcomfort 

en mobiliteit

–  Klinische flexibiliteit dankzij een  

uitgebreide selectie wondverbanden

Invia® Liberty™ NPWT systeem
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VERTROUWEN IN THERAPIE ZONDER ZORGEN



Medical Vacuum Technology for 
Healthcare Professionals

Neem voor meer informatie contact op met ons 
of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger.

Medela, Invia en Invia FitPad zijn geregistreerde handelsmerken van Medela Holding AG, Zwitserland.

Medela ondersteunt artsen met efficiënte oplossingen voor negatieve druktherapie voor wondgenezing in alle  
zorgsituaties. 

Invia Liberty biedt vertrouwen in therapie door de ingestelde druk op de wond actief te controleren 1. Voor optimale  
prestaties past de pomp de luchtstroomcyclus snel aan de hoeveelheid vloeistof in de slang aan.

Kliksysteem voor het vastzetten van opvangpotten en one-touch-knop om ze te  
ontgrendelen en snel te vervangen. De nieuwe Invia-connector met snelkoppeling  
garandeert een veilige aansluiting van slangen 2. 

Dankzij de intuïtieve en stille pompwerking krijgt de Invia Liberty naadloos een plek in het dagelijkse leven van de patiënt, 
terwijl de compacte vormgeving en de handige draagtas het comfort en de mobiliteit van de patiënt bevorderen.

1  Prestatiegegevens beschikbaar bij Medela AG
2  Validatiegegevens van de bruikbaarheid  

beschikbaar bij Medela AG

–  Actief exsudaatbeheer en drukcontrole vanuit de pomp op de plaats  
van de wond

–  Drukopties van –40 tot –200 mmHg inclusief standaard –125 mmHg
–  Luchtlekkage-indicator op display
–  Nieuwe aangepaste luchtlekmodi voor normale en grote wonden
–  Gemakkelijke en veilige slangaansluiting met de Quick-connector
–  Knop om opvangpot te ontgrendelen
–  Keuze uit 300 ml en 800 ml disposable opvangpotten met solidifier

Lokale contactgegevens:

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

Lees meer over het nieuwe Invia Liberty systeem op www.medela.com

Technische gegevens

> 14 uur Continu en intermitterend
Slang met dubbel lumen, Y-connector
300 en 800 ml

Modi:
Slangen:
Opvangpot:

H x B x D
95 x 170 x 150 mm
3,74 x 6,69 x 5,91 inch

2 jaar garantie

1 kg
2,2 lbs

Lage flow
5 l/min

–40 mmHg tot –200 mmHg
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©
 M

ed
el

a 
A

G
/1

01
0

3
47

21
/2

01
9

-0
7/

C

Netherlands & Belgium 
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
Netherlands
Phone  +31 73 690 40 40
Fax  +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medelahealthcare.com

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


