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“Ved å starte med irrigasjon på riktig tidspunkt og i god 
dialog med pasienten, vil det ha gode resultater på fekal 
inkontinens og forstoppelse.

Vårt mål er at pasienten kan være selvstendig, at de ikke 
behøver å være avhengige av pleier eller partner.”

Lidy, Nurse Practioner gastroenterology



Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Tlf: 815 59 18. 73
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I Wellspect verdsetter vi menneskene bak vår suksess. Fra tusenvis av brukere og helsepersonell over 

hele verden, 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. Med velkjente varemerker som  LoFric® og Na-

vina™, er vi ledende leverandør av produkter for blære- og tarmbehandling. Basert på mer enn 30 års 

utvikling og erfaring, er vårt mål å gjøre en forskjell hver dag for alle som har behov for våre produkter 

og tjenester. 

Wellspect. A Real Difference.

wellspect.no

Tiltenkt bruk 
Navina Systems skal brukes til transanal irrigasjon ved å føre inn vann i nedre del av tarmen via et 
rektalkateter.  

Indikasjoner 
Navina Systems skal brukes av voksne og barn fra tre år som har problemer med fekal 
inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller bruker mye tid på å tømme tarmen. Ved å føre 
inn vann i nedre del av tarmen, vil peristaltikken i tarmen sette i gang å tømme innholdet 
i nedre del av tarmen og rektum.  

Kontraindikasjoner 
IKKE bruk Navina Systems hvis du har en eller fler av følgende: 

• Kjent anal eller kolorektal stenose 
• Aktiv inflammatorisk tarmsykdom 
• Akutt divertikulitt 
• Kolorektal cancer 
• Iskemisk kolitt 
• Det er mindre enn tre måneder siden du har hatt anal eller kolorektal operasjon
• Det er mindre enn fire uker siden du har hatt endoskopisk polypektomi 

Denne listen er ikke uttømmende, og helsepersonell må vurdere individuelle faktorer. Les Instruksjoner 
for bruk før du begynner. 



NAVINA CLASSIC  
ØKT
UAVHENGIGHET
Intuitivt og praktisk  
system for transanal irrigasjon (TAI).





Navina Classic – for intuitiv og   
praktisk transanal irrigasjon (TAI) 

TAI med Navina Classic kan bidra til at pasientene opprettholder sin uavhengighet.  
Transanal irrigasjon er en kjent terapi for å forhindre forstoppelse og fekal 
inkontinens, ved å etablere forutsigbare tarmbevegelser. 

Navina™ Systems, som består av Navina™ Smart og Navina™ Classic, tilbyr gode løsninger 
for din pasients individuelle behov. Navina Classic er laget med tanke på at det skal 
være enkelt både for den som har opplæring og for brukerne av systemet. Fordi det 
styres manuelt, har brukeren full kontroll på prosessen.

Målet med TAI er å forbedre symptomene og gjenopprette kontroll over tarmen.1  
I 17 studier med 1229 pasienter, ble TAI vurdert som vellykket hos flertallet av pasientene/
tilfellene. Suksessraten varierte hos de ulike gruppene med ulike symptomer:  
forstoppelse 45%, fekal inkontinens 47% og blandet 59%.2 Når man sammenlignet TAI 
med konservativ tarmbehandling (ikke skylling), viste pasienter med TAI :3,4,5

• Økt symptomrelatert livskvalitet

• Færre klager på forstoppelse

• Mindre fekal inkontinens

• Tid brukt på å tømme tarmen ble redusert 

Støtte pasienten
TAI behandling er svært individuelt, og det er viktig å gi pasienten tid til å bli vant 
med det. Oppfølging er nødvendig for et optimalt resultat og langvarig compliance av 
TAI.6

Målet med oppfølgingen, er å finne den beste løsningen for å få det beste resultatet. 
Hvis pasienten forteller om spesifikke problemer eller symptomer, hvis resultatet ikke 
er som forventet, eller må forbedres, har du muligheten til å tilpasse behandlingen. Ved 
å støtte pasienten gjennom denne startfasen, er du med og bidrar til at pasienten kan 
opprettholde sin uavhengighet. 



Navina Classic 
Navina Classic er laget for brukeren, og er et pålitelig og enkelt system for tømming 
av tarmen over lengre tid. Vedvarende bruk av TAI vil etablere normale tarmrutiner 
og gi mer uavhengighet for pasienten. Et manuelt system, med store, fargekodete 
koblinger, som er enkelt å bruke.  

Navina Classic:

• Lett å lære bort

• Lett å pumpe

• En forståelig manuell kontrollenhet

• Fargekoder på vann- og luftpumper

• Vannbeholder som kan plasseres på gulvet eller henges på et håndtak

• Enkel å ha med på reise

Navina Systems 
Ved bruk av transanal irrigasjon (TAI) med Navina Systems, kan man bruke den 
samme enheten enten man velger kateter størrelse small eller regular eller cone.


