
Invia® White Foam NPWT

Effectief

–  PVA-foam met open cellen zorgt voor 

betrouwbare afvoer van exsudaat uit 

de wond.

Veelzijdig

–  Is geschikt voor meerdere wondtypen 

en -vormen. 

Betrouwbaar

–  Hoge treksterkte voor een veilige 

verwijdering zonder de wond te 

verstoren of te fragmenteren, vooral bij 

wonden met tunneling en ondermijning.

POLYVINYLALCOHOL (PVA)-VERBAND

Precious life – Progressive care



Medische vacuümtechnologie voor 

professionele zorgverleners

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

Biedt diverse alternatieven voor negatieve druktherapie voor wondgenezing 

Invia White Foam is een polyvinylalcohol (PVA)-foam met open cellen en onderling verbonden poriën, geoptimaliseerd 
voor de behandeling van wonden met negatieve druktherapie voor wondgenezing (NPWT). Invia White Foam is een 
hydrofiel, effectief absorberend foam. Bij gebruik met de Invia-systemen voor negatieve druktherapie voor wondgenezing 
(NPWT) met een negatieve druk tussen 80 mmHg en 150 mmHg zorgt Invia White Foam voor een betrouwbare afvoer 
van wondexsudaat*. Daarbij wordt de toegepaste onderdruk gelijkmatig verdeeld over het wondbed. 1

1  Gegevens beschikbaar bij Medela AG.

Lokale contactgegevens

* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Invia White Foam NPWT voor meer informatie over indicaties en contra-indicaties.

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

–  In de verpakking bevochtigd met steriel water voor gebruiksgemak
–  Hecht zich minder aan het wondbed dankzij de superabsorberende 

hydrofiele eigenschappen van het foam
–  Bevochtiging van het foam vergemakkelijkt het verwijderen zonder 

de vorming van granulatieweefsel te verstoren
–  Eenvoudige en veilige verwijdering dankzij minimale verstoring 

van de ingroei van granulatieweefsel

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

Lees meer over het Medela NPWT-productaanbod op www.medela.com

PVA-foam
Hydrofiel polyvinyl

alcoholfoam 

Poriën per cm: 10–14

Treksterkte: 194–450 kPa 

Maten: small (10 x 7,5 x 0,9 cm), large (15 x 10 x 0,9 cm)

Technische gegevens

Invia White Foam is bestemd voor gebruik in combinatie met Invia-foam verbandsets 
met FitPad (verkrijgbaar in de maten small, medium, large en extra large).
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Manufactured by: 
Mondomed ® N.V.
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel
Belgium
TEL. +32 11 44 09 90
www.mondomed.be

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The 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

Distributed by:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

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.medela.com
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