
Stängda kirurgiska snitt  
Anvisningar för applicering av förband

Set med Invia ® Skumförband inkl. FitPad
 

1.  Rengör 
och torka 
applicerings
stället enligt 
ordination 
från läkare. 
Applicera hud
skyddsmedel 
för att skydda 
huden runt 
snittet. 

4.  Avlägsna 
remsans 
sidolager ”1” 
samt det övre 
lagret ”2”. Lossa 
sedan den 
silver färgade 
hanterings
ribban.

9.  Applicera 
transparent 
film över hela 
skumytan, så att 
den överlappar 
områdena med 
intakt hud. 
Avlägsna nästa 
lager enligt  
steg 4. 

12.  Koppla samman 
förbands slangen 
med pump
slangen genom 
att trycka 
ihop snabb
kopplingen tills 
ett klick hörs.

2.  Klipp till några 
remsor av den 
transparenta 
filmen, 3 cm 
breda. Filmen 
används för att 
skydda huden 
runt snittet. Se 
till att behålla en 
bit av hanterings
ribborna på varje 
remsa.

10.  Välj en lämplig 
plats för 
applicering av 
FitPad. Nyp 
åt om filmen 
och klipp ett 
litet hål (cirka 
1 cm).

7.  Klipp till 
remsor av 
skumförbandet, 
minst 5 cm 
breda. Placera 
skumförbandet 
över kontakt
lagret, så att 
det överlappar 
vardera ände 
av snittet med 
minst 2,5 cm.

3.  Applicera 
remsorna. 
Lossa en del av 
lager ”1” och 
fäst remsans 
självhäftande 
sida nedåt, längs 
med raden av 
suturer eller 
agraffer. Låt 
raden av suturer 
förbli exponerad.

6.   Skydda hela 
snittet med ett 
icke vidhäftande 
kontaktlager. 
Se till att detta 
kontaktlager 
överlappar 
vardera ände 
av snittet med 
minst 2,5 cm.

11.  Dra bort 
bakstycket 
på FitPad och 
centrera FitPad
munstycket 
över det lilla 
hålet som du 
tidigare klippt. 
Tryck hårt 
för att säkra 
vidhäftning. 

8.  Klipp till den 
transparenta 
filmen så att 
den täcker 
huden upp till 
3–5 cm utanför 
skumförbands
remsorna. 
Avlägsna sedan 
filmens mitten
lager ”1”.

5.   ”Rama in” raden 
av suturer eller 
agraffer med 
transparent film 
som på bilden, 
för att skydda 
huden runt 
snittet.

För att behandlingen av stängda kirurgiska snitt ska bli så effektiv som möjligt ska Invia 
sårbehandling med negativt tryck tillämpas omedelbart efter operation, på rena, slutna sår. 
Behandlingen ska tillämpas kontinuerligt, minst i två dagar och som längst i sju dagar,  
med regelbundna förbandsbyten var 48:e till var 72:a timme.

Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 101033652.

Set med Invia Skumförband inkl. FitPad är avsett för användning tillsammans med Invia 
Motion och Invia Liberty system för sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

13.  Starta pumpen och välj förskriven 
behandlingsinställning. Säkerställ att 
skumförbandet komprimeras när negativt 
tryck initierats. Rekommenderad trycknivå är 
−125 mmHg vid läget för konstant behandling.



Set med Invia ® Gasvävförband inkl. FitPad 
 

1.  Rengör 
och torka 
applicerings
stället enligt 
ordination 
från läkare. 
Applicera hud
skyddsmedel 
för att skydda 
huden runt 
snittet. 

4.  Avlägsna 
remsans 
sidolager 
”1” samt det 
övre lagret 
”2”. Lossa 
sedan den 
silverfärgade 
hanterings
ribban.

9.  Applicera 
transparent 
film över hela 
gasvävsytan, 
så att den 
överlappar 
områdena med 
intakt hud. 
Avlägsna nästa 
lager enligt  
steg 4. 

12.  Koppla samman 
förbands
slangen med 
pump slangen 
genom att trycka 
ihop snabb
kopplingen tills 
ett klick hörs.

2.  Klipp till några 
remsor av den 
transparenta fil
men, 3 cm breda. 
Filmen används 
för att skydda 
huden runt snittet. 
Se till att behålla 
en bit av hante
ringsribborna på 
varje remsa.

5.  ”Rama in” 
raden av 
suturer eller 
agraffer med 
transparent film 
som på bilden, 
för att skydda 
huden runt 
snittet.

10.  Välj en lämplig 
plats för 
applicering av 
FitPad. Nyp 
åt om filmen 
och klipp ett 
litet hål (cirka 
1 cm).

7.  Klipp eller vik 
gasväven till 
remsor, minst 
5 cm breda. 
Placera skum
förbandet över 
kontaktlagret, så 
att det överlap
par vardera ände 
av snittet med 
minst 2,5 cm.

3.  Applicera rem
sorna. Lossa en 
del av lager ”1” 
och fäst remsans 
självhäftande 
sida nedåt, 
längs med 
raden av suturer 
eller agraffer. Låt 
raden av suturer 
förbli exponerad.

6.  Skydda hela 
snittet med ett 
icke vidhäftande 
kontaktlager. 
Se till att detta 
kontaktlager 
överlappar 
vardera ände 
av snittet med 
minst 2,5 cm.

11.  Dra bort 
bakstycket 
på FitPad och 
centrera FitPad
munstycket över 
det lilla hålet 
som du tidigare 
klippt. Tryck 
hårt för att säkra 
vidhäftning. 

8.  Klipp till den 
transparenta 
filmen så att den 
täcker området 
3–5 cm utanför 
gasvävsrem
sorna. Avlägsna 
sedan filmens 
mittenlager ”1”.

  Lokal kontakt:Medicinsk sugteknik  
för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

Stängda kirurgiska snitt  
Anvisningar för applicering av förband

För att behandlingen av stängda kirurgiska snitt ska bli så effektiv som möjligt ska Invia 
sårbehandling med negativt tryck tillämpas omedelbart efter operation, på rena, slutna sår. 
Behandlingen ska tillämpas kontinuerligt, minst i två dagar och som längst i sju dagar,  
med regelbundna förbandsbyten var 48:e till var 72:a timme.

Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 101033651.

Set med Invia Gasvävförband inkl. FitPad är avsett för användning tillsammans med  
Invia Motion och Invia Liberty system för sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

13.  Starta pumpen och välj förskriven 
behandlingsinställning. Säkerställ att gasväven 
komprimeras när negativt tryck initierats. 
Rekommenderad trycknivå är −125 mmHg  
vid läget för konstant behandling.
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