
 

Handleiding aanbrengen wondverband
Invia ® Foam Wondverbandset met FitPad: de FitPad overbruggen

1. Voer een  
gron dige reiniging  
en debridement  
van de wond uit. 
Prepareer de huid 
rondom de wond om 
deze te beschermen.

4. Bepaal het 
gebied om de 
FitPad te  
herplaatsen  
(onbelast gebied). 
Breng transparante 
film aan over  
gezonde huid  
tussen de wond en 
het herplaatsings
gebied. 

9. U mag meerdere 
stukken film  
gebruiken. De film 
moet 35 cm over  
de foamrand  
reiken om een  
goede afdichting  
te verkrijgen.

12. Bevestig de 
verbandslang aan 
de pompslang door 
de Quick-connector 
vast te duwen tot 
een klik te horen is.

2. Knip het foam 
op de maat en in de 
vorm van de wond. 
Knip niet direct boven 
de wond. Wrijf langs 
de randen van het 
foam om eventuele 
losse deeltjes  
te verwijderen.

10. Bepaal een  
centrale plaats  
om de FitPad op 
het herplaatsings-
gebied aan te 
brengen. Knijp  
de film samen  
en knip een klein 
gaatje (circa 1 cm).

7. Breng de over-
brugging aan op  
de transparante  
film tussen de  
wond en het her
plaatsingsgebied. 
Zorg voor een goed 
contact met het 
foam in de wond 
en let erop dat het 
geen contact maakt 
met onbeschermde 
huid.

3. Plaats het foam 
in de wondholte.  
Het wondgebied 
niet te strak of 
geforceerd met foam 
opvullen. Het foam 
mag de gezonde 
huid niet overlappen.

6. Snijd een stuk  
foam voor de over
brugging van 3 cm 
breed dat lang genoeg 
is om de wond en het 
herplaatsingsgebied  
te verbinden (max.  
40 cm lang). Let erop 
dat de overbrugging 
breed genoeg is  
voor aansluiting op  
de FitPad bij het  
herplaatsingsgebied.

11. Verwijder de 
plakstrook op 
de FitPad om de 
hechtende laag vrij 
te maken. Plaats de 
FitPad gecentreerd 
op het eerder  
geknipte gaatje. 
Druk stevig aan  
voor een goede 
bevestiging.

8. Breng de  
transparante film 
aan om al het foam 
te bedekken:  
de wond en het 
foam voor de over
brugging. Volg de 
instructie voor het 
aanbrengen van  
de film bij stap 5. 

5. Trek een deel  
van laag 1 terug  
en plaats het met de 
hechtende kant naar 
beneden. Verwijder 
nu de transparante 
bedekking aan de 
achterkant die met 
een 2 is gemerkt. 
Verwijder tot slot 
de geperforeerde 
zilverkleurige strook 
aan de zijkant.

De richtlijnen voor Invia systemen voor negatieve druktherapie voor wondgenezing adviseren een ononderbroken therapie gedurende 24 uur.  
Als de therapie gedurende meer dan 2 uur wordt onderbroken, dient het verband te worden verschoond en de therapie opnieuw te worden  
gestart door een professionele zorgverlener.

Deze Quick Card is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing REF 101033652.

De Invia Foam Wondverbandset met FitPad is bedoeld voor gebruik met de Invia Motion en Invia Liberty systemen voor negatieve druktherapie  
voor wondgenezing (NPWT).

Twee wonden met een gelijkaardige etiologie kunnen met één wondverbandset worden overbrugd 



Invia ® Foam Wondverbandset met FitPad: twee wonden overbruggen 
 

1. Voer een  
grondige reiniging 
en debridement  
van de wonden 
uit. Prepareer  
de huid rondom  
de wond om deze 
te beschermen.

4. Breng trans-
parante film  
aan over even-
tueel aanwezige 
gezonde huid 
tussen de twee 
wonden: daar zal 
de overbrugging 
worden aan
gebracht. 

9. U mag meerdere 
stukken film  
gebruiken. De film 
moet 35 cm over  
de foamrand  
reiken om een  
goede afdichting  
te verkrijgen.

12. Bevestig de 
verbandslang aan 
de pompslang door 
de Quick-connector 
vast te duwen tot  
een klik te horen is.

2. Knip het foam 
op de maat en in 
de vorm van de 
twee wonden. Knip 
niet direct boven 
de twee wonden. 
Wrijf langs de  
randen van het 
foam om eventuele 
losse deeltjes  
te verwijderen.

5. Trek een deel van 
laag 1 terug en plaats 
het met de hechtende 
kant naar beneden. 
Verwijder nu de trans
parante bedekking 
aan de achterkant die 
met een 2 is gemerkt. 
Verwijder tot slot de 
geperforeerde zilver
kleurige strook aan  
de zijkant. 

10. Bepaal een  
centraal gebied 
over een van  
de wonden om 
de FitPad aan te 
brengen (onbelast 
gebied). Knijp de 
film samen en knip 
een klein gaatje 
(circa 1 cm).

7. Verbind de twee 
wonden door de 
overbrugging met 
foam aan te brengen 
op de transparante 
film tussen de  
wonden. Zorg voor 
een goed contact 
met het foam in  
de wonden en let 
erop dat het geen 
contact maakt met 
onbeschermde huid.

3. Plaats het foam 
in beide wondholten. 
De wondgebieden 
niet te strak of 
geforceerd met foam 
opvullen. Het foam 
mag de gezonde 
huid niet overlappen. 

6. Snijd een stuk 
foam voor een over
brugging van 3 cm 
breed dat lang  
genoeg is om  
de twee wonden  
te verbinden en  
contact te maken 
met het foam in 
beide wonden  
(max. 40 cm lang). 

11. Verwijder de  
plakstrook op  
de FitPad om de 
hechtende laag  
vrij te maken.  
Plaats de FitPad 
gecentreerd op  
het eerder geknipte 
gaatje. Druk stevig 
aan voor een goede 
bevestiging.

8. Breng de  
trans parante film 
aan om al het foam 
te bedekken: de 
wond en het foam 
voor de overbrugging. 
Volg de instructie voor 
het aanbrengen van 
de film bij stap 5. 

Plaatselijke contactgegevens:

Handleiding aanbrengen wondverband

Medische vacuümtechnologie  
voor professionele zorgverleners

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

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

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’sHertogenbosch
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 ©
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