
Detta Quick Card för Invia Liberty ersätter inte bruksanvisningen för produkten. För information om avsedd användning, indikationer, 
kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder, se bruksanvisning för vårdpersonal för Invia Liberty, REF 201.0395,  
som medföljer pumpen Invia Liberty, eller gå in på Medela website.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Vårdpersonal

Förberedelse för användning

2. Klicka fast Invia Liberty- 
behållaren.

4. Ladda batteriet för första gången 
innan du påbörjar behandlingen. 
När batteriet är helt urladdat tar 
det cirka 4 timmar att ladda. Lad-
da batteriet under behandlingens 
gång. Driftstiden med batteri är i 
allmänhet över 14 timmar.

1. Anslut Invia Liberty-behållaren  
till pumpen.

3. Anslut behållarens slang till  
förbandsslangen.

klick

Konfigurering för ny patient

2. Godkänn ansvarsfriskrivningen 
och bekräfta med ”OK”.

1. Starta PÅ pumpen i administrativt 
läge genom att hålla in [  ] och 
sedan trycka på [  ].

3. Välj ”Ja” för att ange ett nytt  
behandlingsnummer eller ”Nej”  
för att behålla samma behand-
lingsnummer.

Grundläggande driftkommandon

Administrativt läge
1. Gå in i Admin-läge, hålla in 
 [  ] och sedan trycka på [  ].

Av/På
1. Slå PÅ pumpen. 
2. Slå AV pumpen genom att trycka 

ned och hålla in strömknappen i 
tre sekunder.

Välj inställningar
1. Gå in i inställningsmenyn i  

Admin-läge genom att trycka  
ned och hålla in vänster och 
höger pilknapp samtidigt.

2. Tryck på upp- och nedåtpilarna 
för att navigera.

Slå på/av standbyläge
1. Välj ”Standby” för att slå  

på Standbyläge.
2. Välj ”PÅ” för att återuppta  

behandlingen.

Ändra trycknivå – Standard

2. Tryck på upp- och nedåtpilarna 
för att ställa in trycknivån från 
förinställningsmenyn. För tryck-
nivåer utanför de förinställda 
värdena, se kapitlet ”Ändra tryck-
inställning” i bruksanvisningen.

1. Gå in i Admin-läge, hålla in 
 [  ] och sedan trycka på [  ].

3. Välj ”OK” för att bekräfta och gå  
in på huvudmenyn. 

4. Tryck på upp- och nedåtpilarna 
för att ställa in trycknivå.

5. Välj ”OK” för att bekräfta och  
gå in på huvudmenyn.
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Byt behållare

3. Koppla loss och ta bort behållaren 
(byt vid behov behållarens slang).

4. Klicka fast den nya Invia Liber-
ty-behållaren.

5. Lossa klämman på förbands-
slangen och behållarens slang.

1. Välj ”Standby” och håll in den 
högra pilknappen i 3 sekunder. 

2. Stäng klämman på förbands-
slangen och behållarens slang.

6. Välj ”På” för att återuppta  
behandlingen. 

7. Stäng den använda behållaren 
med en kork.

8. Kassera den använda behållaren  
i enlighet med lokala regler  
för avfallshantering. 

Välj luftläckagevolym

2. Gå in i inställningsmenyn genom 
att trycka ned och hålla in vänster 
och höger pilknapp samtidigt.

3. Bläddra ned till ”Luftläckage”. 
4. Bekräfta med ”OK”.

5. Tryck på upp- och nedåtpilarna 
för att sätta luftläckagevolymen till 
”Standard” eller ”Hög”.

6. Bekräfta med ”OK”.
7.  Välj ”Tillbaka” för att återgå till 

huvudmenyn.Ändra läge för konstant/intermittent behandling

2. Tryck ned pilknappen bredvid 
”Standby” i mer än 3  sekunder för 
att sätta pumpen i standbyläge.

3. Välj ”Ändra till intermittent”. Stan-
dardtider för intermittent läge är 
5 minuter på och 2 minuter av.

4. Välj ”På” för att starta behand-
lingen. Se kapitlet ”Ändra inställ-
ningar” i bruksanvisningen för att 
ändra tidsintervallen för AV och  
PÅ i intermittent läge.

Loggfil

2. Tryck på upp- och nedåtpilarna 
samtidigt.

3. Välj ”Graf” för att visa graffunk-
tionen.

4. Välj ”Tillbaka” för att återgå till 
huvudmenyn.

1. Gå in i Admin-läge, hålla in 
 [  ] och sedan trycka på [  ].

1. Gå in i Admin-läge, hålla in 
 [  ] och sedan trycka på [  ].

1. Gå in i Admin-läge, hålla in 
 [  ] och sedan trycka på [  ].

Luftläckageindikator

Systemet är lufttätt

Luftläckage detekterat

Betydande luftläckage Larm inom 2 min
   Driften stoppas 

om problemet inte 
åtgärdas (7 min)

*Läget som medger betydande luftläckage rekommenderas när extra stort 
förband används. Se avsnitt ”Välj luftläckagevolym” för att välja mellan läget 
Standard och Hög.

Timer för behandling

Administrativt 
läge/

Patientläge
Luftläckage- 
indikator

Intermittent  
Konstant

Behandlingsnummer

Laddningsstatus, 
batteri

Symboler på skärmen

Drift/standby- 
indikator
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Felkod Problembeskrivning 
på displayen

Problemlösning på 
displayen

Tryck Anmärkningar/möjlig felorsak

La
rm

301

Förband: –  Kontrollera förbandet för luftläckage Tryck till förbandet 
ordentligt runt kanterna, runt dränageslangen eller på Invia 
FitPad. 

 –  Applicera mer förbandsfilm för att försegla läckan.
Kopplingar: –  Säkerställ att sårförbandets slang är korrekt ansluten  

till behållarens slang.
 –  Säkerställ att behållarens slang är direkt ansluten till 

pumpen. 
Behållare:  –  Säkerställ att behållaren är korrekt ansluten, koppla  

loss behållaren och justera den.  
 –  Säkerställ att den orangea O-ringen/packningen som är 

placerad bredvid behållarens slang på pumpen är på plats. 
Extra O-ringar kan beställas via Medelas kundservice.

302

Slang:  –  Säkerställ att slangarna inte har vridit sig eller är böjda  
eller klämda. 

  – Om det är stopp i förbandets slang ska förbandet bytas. 
Behållare:  –  Om behållaren är full eller om filtret i behållaren är igensatt 

ska behållaren bytas ut.

305 x
Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen i 
dockningsstationen eller ansluta laddaren till pumpens nätadapterport.  
Välj ”På” för att starta om behandlingen

Återstående batteritid är cirka 15 min.

306 Byt ut behållaren. Se kapitlet ”Byta behållare och slang på Invia Liberty”.

311 x
Behållare:   –  Koppla loss behållaren och justera.
Slang:   –  Säkerställ att slangarna inte har vridit sig eller är böjda eller 

klämda.

312 x
Inträffar när larm nr 301 lämnats utan åtgärd i 5 minuter.
För felsökning, se anvisningar för larm nr 301.
Starta om pumpen genom att trycka på ”På”  [  ] .

313 x
Byt ut behållaren. Se kapitlet ”Byta behållare och slang på Invia Liberty”.
För att starta om behandlingen efter byte av behållaren väljer du ”På” med 
den högra pilknappen  [  ] .

315 x
Visas när varning nr 406 lämnats utan åtgärd i 30 minuter.

Invia Liberty behöver kylas ned.

Larmtabell
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Felkod Problembeskrivning 
på displayen

Problemlösning på 
displayen

Tryck Anmärkningar/möjlig felorsak

Va
rn

in
g

401

Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen i 
dockningsstationen eller anslut laddaren till pumpens nätadapterport.

Återstående batteritid är cirka 30 min.

402 Dra ut USB-sladden.

405 x
Om pumpen är i standbyläge i mer än 5 minuter utlöses ett larm. 

För att fortsätta behandlingen väljer du ”På” [  ] eller så stänger du av 
pumpen genom att trycka på [  > 3 sekunder ].

406 Invia Liberty behöver kylas ned.

In
te

rn
t 

fe
l

x Starta om pumpen. Om det interna felet kvarstår, stäng av pumpen  
genom att trycka på [  > 3 sek ] och kontakta Medelas kundservice. 

Invia Liberty med 
bruksanvisning 
087.0000

Behållare 0,3 l 
med förtjock- 
ningsmedel
087.0012

Y-anslutning
087.0023

Slangset, 
enkel, steril
087.0025

Behållare 0,8 l 
med förtjock- 
ningsmedel
087.0017

Laddare
087.0059

Skenhållare
079.0036

Dockningsstation
079.0037

Invia Liberty pump och tillbehör

Bärväska
087.0031
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Varningar och larm

XXX

Varning 

XXX

Larm

Exempel

Tyst läge

Problembeskrivning  
på displayen

Felkod

Problemlösning  
på displayen
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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

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


