CASE REPORT

Transanal irrigasjon - Navina Classic

TRYGG OG AKTIV MED
NAVINA CLASSIC*
Pasient: Kvinne 61 år, diagnostisert med
Multippel Sklerose (MS) i 2007. Hun har vært
plaget med forstoppelse siden hun var 20 år
gammel og tror dette var hennes første tegn på
MS. Hun har hittil ikke hatt blæreproblemer.
Pasienten har prøvd alle typer avføringsmidler,
både foreskrevet av lege og andre metoder som
ikke er vitenskapelig bevist. Avføringsmidlene

virket en stund, men etter en tids bruk
måtte hun finne andre metoder og ofte en
kombinasjon av flere produkter. Pasienten har
brukt mye tid på å forsøke å tømme tarmen, og
noen ganger har forstoppelsen fått henne til å
føle seg forgiftet.
I 2016 ble hun introdusert for transanal irrigasjon
(TAI) med Navina™.*

* Før Navina Smart og Navina Classic foreskrives, bør alle pasienter evalueres av lege. Navina Smart og Navina Classic er
medisinsk utstyr, CE merket ihht Directive on Medical Devices (93/42/EEC).

1. Starten med TAI: Pasienten startet med
det elektroniske systemet Navina™ Smart
for TAI hver dag i november 2016. Før en
tre ukers ferie til Sri Lanka, byttet hun til
det manuelle systemet, Navina™ Classic.

2. Fremgangsmåte for TAI
Pasientens bruk:
• Daglig rutine
• 1 manuell pump for
ballongstørrelse
• 1 liter vann som går
ganske raskt inn

Hele prosedyren tar ca
20 minutter.

3. Resultatet av TAI: Pasienten følte seg
veldig trygg etter å ha tømt tarmen.
TAI metoden gjør tarmtømmingen mer
forutsigbar, og hun er derfor i stand til å
leve et normalt liv igjen.
Hun erfarer at terapien også har en
positiv effekt på MS sykdommen.
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4. Konklusjon
Bruk av Navina Systems hjalp
pasienten i å:
• redusere bruk av avføringsmidler
• frigjøre tid til å gjøre andre ting enn
å tømme tarmen
• føle seg trygg og aktiv

I Wellspect verdsetter vi menneskene bak vår suksess som ledende leverandør av produkter for blære- og
tarmbehandling og som hver dag endrer livet for brukere av de velkjente produktene LoFric® og Navina™. Fra
tusenvis av brukere og helsepersonell over hele verden som inspirerer til våre innovative løsninger, vet vi at
samarbeid er den beste måten for å fremme utviklingen av produkter og tjenester som gir brukerne mer tid til
å leve det livet de ønsker. Basert på mer enn 30 års utvikling og erfaring, har vi som mål hver dag å gjøre en
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