
Precious life – Progressive care

Invia® Motion™ NPWT-systeem

Het gemak van gebruik door één patiënt
–  Gebruikte hulpmiddelen hoeven niet  

te worden gereinigd of gesteriliseerd
–  Geen risico op kruisbesmetting  

zoals bij gebruik met herbruikbare  
hulpmiddelen

–  Compact ontwerp voor comfort  
en mobiliteit

Prestaties van een herbruikbare pomp
–  Intelligente drukcontrole vanuit de 

pomp op de locatie van de wond 1

–  Dynamische exsudaatverwijdering 
helpt verstopping tussen de wond en 
de pomp voorkomen.

–  Systeem met opvangpotten voor  
efficiënt exsudaatbeheer

HET GEMAK VAN GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT MET 

DE PRESTATIES VAN EEN HERBRUIKBARE POMP
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Invia Motion biedt een efficiënte oplossing om artsen te ondersteunen bij de 
toepassing van negatieve druktherapie voor wondgenezing in alle zorgsituaties. 

De Invia Motion biedt het voordeel van een persoonlijke pomp voor gebruik voor één patiënt, 
klinische flexibiliteit dankzij de diverse drukinstellingen, therapiemodi en compatibiliteit met 
zowel foam- als gaasverbanden. De Invia Motion is geschikt voor gebruik in alle zorgsituaties 
en voorkomt dat apparatuur voor het gebruik bij een volgende patiënt moet worden 
opgehaald, gereinigd en onderhouden. Dankzij het compacte ontwerp en de stille werking 
kan de patiënt tijdens de therapie gemakkelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.

Invia Motion geeft therapievertrouwen. De pomp controleert actief de druk op de wond  
via een slang met dubbel lumen vanaf de pomp tot de wond. Bovendien verhelpt de 
pomp kleine verstoppingen in slangen, en worden artsen en patiënten via visuele en 
geluidssignalen geattendeerd op onopgeloste verstoppingen.
 
De interface met snelkoppeling zorgt voor een gemakkelijke en veilige aansluiting 2  
tussen de verbandslang en opvangpotslang.

–  Eén NPWT-systeem voor alle wondtypen
–  Biedt negatieve druktherapie voor wondgenezing in het ziekenhuis,  

onderweg en thuis 
–  Duidelijke gebruikersinterface met 4 knoppen en een digitale display 
–  Discrete draagtas, batterijduur van 10 uur en een compacte vormgeving  

voor comfort en mobiliteit
–  Vooringestelde drukinstellingen van –40 tot –175 mmHg (–125 mmHg  

standaardinstelling)
–  Gemakkelijke en veilige slangaansluiting met de Quick-connector
–  Therapieduur instelbaar op basis van medische noodzaak

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

Technische gegevens

Batterijduur 
> 10 uur

Continu en intermitterend
Slang met dubbel lumen
150 ml opvangpot/slangenset

Modi:
Slangen:
Opvangpot:

H x B x D
99 x 98 x 52 mm
3,90 x 3,86 x 2,05 inch

2 jaar garantie 

350 g
0,88 Ibs
zonder opvangpot

Lage flow
1 l/min

Gemiddeld vacuüm
–40 mmHg tot –175 mmHg

Dubbel lumen 
naar de wond

Quick- 
connector

FitPad

Lees meer over Medela NPWT op www.medelahealthcare.com

1  Prestatiegegevens beschikbaar bij Medela AG
2  Validatiegegevens van de bruikbaarheid  

beschikbaar bij Medela AG
Lokale contactgegevens:

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.
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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.medelahealthcare.com

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


