
De Invia Liberty Quick Card is geen vervanging van de Invia Liberty gebruiksaanwijzing. Voor informatie over bedoeld 
gebruik, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen raadpleegt u de desbetreffende Invia 
Liberty gebruiksaanwijzing voor artsen REF 201.0395 die bij de Invia Liberty pomp is bijgesloten of op de website van Medela.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Artsen

Voorbereidingen voor gebruik

2. Klik de Invia Liberty opvangpot 
vast.

4. Laad de accu voor de eerste 
keer op alvorens de therapie te 
beginnen. Als de accu volledig 
leeg is, bedraagt de laadtijd 
circa 4 uur. Laad de accu 
gedurende de therapie opnieuw 
op. Gewoonlijk bedraagt de 
accutijd meer dan 14 uur.

1.  Bevestig de opvangpotslang 
van de Invia Liberty aan  
de pomp.

3. Sluit de opvangpotslang aan  
op de wondverbandslang.

klik

Opstelling nieuwe patiënttherapie

2. Accepteer de disclaimer,  
bevestig met "OK".

1. Schakel de pomp AAN in de 
Administratieve modus, [  ] 
en houd ingedrukt, druk vervol
gens op [  ].

3. Kies "Ja" om een nieuw therapie
nummer in te stellen of "Nee"  
om hetzelfde therapienummer  
te behouden.

Basisbedieningsopdrachten

Administratieve modus
1. Open de Administratieve 

modus, [  ] en houd 
ingedrukt, druk vervolgens 
op [  ].

Aan/uit
1. Schakel de pomp AAN. 
2. Schakel de pomp UIT,  

3 seconden ingedrukt houden.

Instellingen kiezen
1. Open het instellingenmenu  

in de Administratieve modus, 
houd gelijktijdig ingedrukt.

2. Gebruik de selectieknoppen om
hoog of omlaag om te navigeren.

Stand-by openen/verlaten
1. Druk op "Standby" om de 

standbymodus te openen.
2. Druk op "AAN" om de therapie 

te hervatten.

Drukniveau wijzigen – Standaard

2. Druk de selectieknoppen 
omhoog of omlaag om het 
drukniveau via het menu voor
instellingen in te stellen. Voor 
drukniveaus buiten de vooringe
stelde waarden raadpleegt u de 
gebruiksaanwijzing – Hoofdstuk 
'Instelmodus druk wijzigen'.

1. Open de Administratieve  
modus, [  ] en houd 
ingedrukt, druk vervolgens 
op [  ].

3. Druk op "OK" om te bevestigen 
en het hoofddisplay te openen. 

4. Druk op de selectieknoppen 
omhoog of omlaag om het 
drukniveau in te stellen.

5. Druk op "OK" om te bevestigen 
en het hoofddisplay te openen.
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Opvangpot verwisselen

3. Klik de opvangpot los en 
verwijder deze (zo nodig de 
opvangpotslang vervangen).

4. Klik de nieuwe Invia Liberty 
opvangpot vast.

5. Verwijder de klem van de slang 
van opvangpot en wondverband.

1. Houd "Standby" 3 seconden 
ingedrukt. 

2. Klem de slang van opvangpot 
en wondverband af.

6. Druk op "Aan" om de therapie 
te hervatten. 

7. Sluit de gebruikte opvangpot  
af met een dop.

8. Voer de gebruikte opvangpot af 
volgens de lokale procedures. 

Luchtlekvolume selecteren

2. Open het instellingenmenu, 
houd gelijktijdig ingedrukt.

3. Scrol omlaag naar  
"Luchtlekkage". 

4. Druk op "OK" om te bevestigen.

5. Druk op de selectieknoppen 
omhoog of omlaag om het 
luchtlekkagevolume in te stellen 
op "Standaard" of "Hoog".

6. Druk op "OK" om te bevestigen.
7.  Druk op "Terug" om naar het 

hoofdmenu terug te keren.
Therapiemodus constant/intermitterend wijzigen

2. Druk 3 seconden op "Standby" 
om de pomp in de standbymo
dus te zetten.

3. Druk op "Wijzigen in Intermitte
rend". De standaardtijden voor 
de Intermitterende modus zijn 5 
minuten aan en 2 minuten uit.

4. Druk op "Aan" om de therapie te 
starten. Om de AAN en UITtijd 
te wijzigen in de intermitterende 
modus raadpleegt u de 
gebruiksaanwijzing – Hoofdstuk 
'Instellingen wijzigen'.Logbestand

2. Druk de selectieknoppen  
omhoog en omlaag gelijktijdig in.

3. Druk op "Grafiek" om de grafiek 
te bekijken.

4. Druk op "Terug" om naar het 
hoofdmenu terug te keren.

1. Open de Administratieve mo
dus, [  ] en houd ingedrukt, 
druk vervolgens op [  ].

1. Open de Administratieve mo
dus, [  ] en houd ingedrukt, 
druk vervolgens op [  ].

1. Open de Administratieve mo
dus, [  ] en houd ingedrukt, 
druk vervolgens op [  ].

Luchtlek-indicator

Systeem is luchtdicht

Luchtlek waargenomen

Substantiële luchtlekkage      Alarm binnen 2 min
        Werking stopt indien het lek  

niet wordt verholpen (7 min)

*Bij gebruik van een extra groot wondverband wordt de modus Hoge 
luchtlekkage aanbevolen. Raadpleeg het hoofdstuk "Luchtlekkagevolume 
selecteren" om te schakelen tussen de modus Standaard en Hoog.

Therapietimer

Administratieve 
modus/ 

patiëntmodus
Luchtlekkage
indicator

Intermitterend/
continu

IDnummer therapie

Oplaadstatus 
accu

Weergave symbolen

Aan/ 
standbylampje
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Fout-
nummer

Probleem 
omschrijving  
op de display

Probleemoplossing 
op de display

Druk Opmerkingen/mogelijke oorzaak van de fout

A
la

rm

301

Wondverband: –  Controleer het wondverband op luchtlekkage.  
Druk de randen van het wondverband, rondom  
de verbandslang of het Invia FitPad, stevig aan. 

 –  Breng wat extra filmverband aan om het lekgebied  
af te sluiten.

Connectors: –  Zorg dat de verbandslang goed op de opvangpotslang 
is aangesloten.

 –  Zorg dat de opvangpotslang recht op de pomp  
is aangesloten. 

Opvangpot:  –  Zorg dat de opvangpot goed is geplaatst, haal  
de opvangpot los en plaats deze weer terug.  

 –  Controleer of de oranje Oring/pakking naast  
de opvangpotslang op de pomp niet ontbreekt.  
Een reserve Oring is verkrijgbaar via de 
klantenservice van Medela.

302

Slangen:  –  Zorg dat de slangen niet gedraaid, geknikt  
of vastgeklemd zijn. 

  –  Als de verbandslang verstopt is geraakt,  
het wondverband wisselen. 

Opvangpot:  –  Als de opvangpot vol is of het filter verstopt  
is geraakt, de opvangpot vervangen.

305 x
Laad de accu op door de Invia Liberty pomp in het laadstation te 
plaatsen of steek de stekker van de oplader in de elektrische poort op 
de pomp. Druk vervolgens op "Aan" om de therapie opnieuw te starten.

De accu kan nog 15 minuten worden gebruikt.

306 Vervang de opvangpot, raadpleeg het hoofdstuk "Opvangpot en slangen 
Invia Liberty vervangen".

311 x
Opvangpot:   –  Maak de opvangpot los en plaats hem weer terug.
Slangen:   –  Zorg dat de slangen niet gedraaid, geknikt of 

vastgeklemd zijn.

312 x
Treedt op als er gedurende 5 minuten niet is gereageerd op alarm 301.
Voor probleemoplossing, raadpleeg de instructies voor Alarm 301.
Schakel de pomp opnieuw in door op "Aan" [  ] te drukken.

313 x
Vervang de opvangpot, raadpleeg het hoofdstuk "Opvangpot en slangen 
Invia Liberty vervangen".
Om de therapie te herstarten na het vervangen van de opvangpot,  
drukt u op de rechter selectietoets "Aan" [  ] .

315 x
Verschijnt als er gedurende 30 minuten niet is gereageerd op 
Waarschuwing 406.

Laat de Invia Liberty afkoelen.

Tabel Alarmen
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Fout-
nummer

Probleem 
omschrijving  
op de display

Probleemoplossing 
op de display

Druk Opmerkingen/mogelijke oorzaak van de fout

W
a

a
rs

c
h

u
w

in
g

401

Laad de accu op door de Invia Liberty pomp in het laad station te 
plaatsen of steek de stekker van de oplader in de elektrische poort  
op de pomp.

De accu kan nog ongeveer 30 minuten worden gebruikt.

402 Ontkoppel de USBkabel.

405 x
Als de pomp langer dan vijf minuten in de Standbymodus staat,  
wordt er een alarm afgegeven. 

Druk op "Aan" [  ] om de therapie te vervolgen of schakel de pomp  
uit door [  > 3 seconden ] ingedrukt te houden.

406 Laat de Invia Liberty afkoelen.

In
te

rn
e 

fo
u

t

x
Herstart de pomp. Als de interne fout niet verdwijnt, de pomp 
uitschakelen door te drukken op [  > 3 seconden ] en contact 
opnemen met de klantenservice van Medela. 

Invia Liberty  
pomp met  
gebruiksaanwijzing 
087.0000

Opvangpot 
0,3  l met 
solidifier
087.0012

Y connector
087.0023

Slangenset, 
enkel, steriel
087.0025

Opvangpot 
0,8  l met 
solidifier
087.0017

Oplader
087.0059

Houder met 
standaardrail
079.0036

Laadstation
079.0037

Invia Liberty pomp en accessoires

Draagtas
087.0031
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Waarschuwingen en alarmen

XXX

Waarschuwing 

XXX

Alarm

Voorbeeld

Geluidsonderdrukking

Probleem omschrijving 
op de display

Foutnummer

Probleemoplossing 
op de display
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Medela AG
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Netherlands & Belgium 
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’sHertogenbosch
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


