
En velfungerende mave  
– et godt liv



En god rutine kan 
gøre underværker

Det kan være vanskeligt at etablere 
en mere regelmæssig toiletrutine 
for mennesker, der lever med 
kronisk forstoppelse, inkontinens 
eller tidskrævende procedurer 
ved tømning af tarmen.

En meget effektiv og gennemprøvet 
løsning kan være TransAnal 
Irrigation (TAI).1–7 Irrigation med 
vand er en sikker metode til 
tømning af tarmene.3,7–12 Det kan 
spare en masse tid og frustration, 
når konservative alternativer 
som diæt, livsstilsændringer og 
afføringsregulerende midler ikke 
fungerer ordentligt.13,14 Når TAI 

anvendes rutinemæssigt, skabes 
et regelmæssigt afføringsmønster, 
som genopretter følelsen af kontrol, 
værdighed og frihed.1,2,15 Og det 
er med til at holde tarmsystemet 
sundt og velfungerende.

TAI kan være med til at 
normalisere toiletrutinen. 
Hyppigheden af behandlingen 
varierer afhængigt af den enkeltes 
behov – hos nogle kan det være 
nødvendigt dagligt, hos andre 
hver anden dag. Hvilket mønster 
der egner sig bedst til den enkelte 
person, besluttes i samråd med 
sundhedspersonalet.4,11,12,15
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Få et godt liv med 
Navina Classic

Navina™ Classic er en brugervenlig 
løsning til selv at udføre irrigation. 
Dens design gør det nemt at pumpe, 
og den har konnektorer med 
farvekoder til intuitiv montering, 
og store betjeningsknapper til nem 
håndtering. 

Med en vis øvelse og i samråd med 
sundhedspersonalet kan brugen af 
Navina Classic være med til at 
forenkle irrigationsforløbet og gøre 

det hurtigere. Hvis du føler, at du 
har brug for yderligere råd, hjælp 
eller støtte, kan du finde alt dette 
på Navinasystems.dk. På dette 
websted er der samlet yderligere 
oplysninger om Navina Systems, 
spørgsmål vedrørende 
tarmfunktion, TransAnal Irrigation 
og meget andet. Materialet er 
udviklet i samarbejde med 
førende tarmspecialister.

Navina Classic indgår i Navina™ Systems fra Wellspect HealthCare, som også omfatter 
en elektronisk version, Navina™ Smart, og et omfattende uddannelsesprogram.
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Designet med 
tanke på dig
Navina Classic er udviklet i 
samarbejde med brugere og 
sundhedspersonale, så TAI 
bliver lettere at anvende og 
en bedre løsning for et større 
antal mennesker.

Med TAI-proceduren med 
Navina Classic er det helt op 
til dig, hvor og hvornår den 
skal udføres, så du får flere 
muligheder for at arbejde, 
rejse eller bare komme ud.

VAND-
BEHOLDER

• Lille sammenklappelig vandbeholder 
til diskret opbevaring og transport

• Stabil og med en integreret skala, 
der sikrer nøjagtighed

• Med ét enkelt kammer er den nem 
at fylde og tømme

• Nem at åbne og lukke, selv med 
nedsat styrke og funktion i hænderne

• Integreret låg (montering ikke 
nødvendig) med trykventil, 
som giver øget sikkerhed

ENGANGS-
KATETER 

• Hydrofilt engangskateter med 
afrundet spids sikrer maksimal 
komfort, hygiejne og sikkerhed

• Fleksibelt ballondesign lukker 
af for endetarmen, så kateteret 
bliver på plads, og sikrer dette 
under hele behandlingen

• Godt greb med konnektor letter 
håndteringen

• Ballonerne testes individuelt for 
at sikre optimal funktion og en 
tilstrækkelig sikkerhedsmargin 
mellem den maksimale oppustning 
og bristepunktet
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Spar tid
Når du har lært proceduren, 
og din krop har vænnet sig til 
den, bør det kun tage mellem 
30 og 60 minutter.3,5,14,16

Få det bedre
Når tarmfunktionen igen bliver 
regelmæssig, betyder det mindre 
risiko for inkontinens eller 
forstoppelse og et bedre 
fysisk helbred generelt.

SLANGER

• Nemme at få fat i og håndtere

• Faste konnektorer med farvekoder 
sikrer intuitiv korrekt montering

• Nemme at rengøre

• Vandpumpe og oppustningspumpe 
med farvekode letter forståelsen

• Nem pumpefunktion, med eller 
uden fastgørelse af enheden til 
benet

• Store, intuitive betjeningsknapper

MANUEL 
PUMPE
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Wellspect HealthCare, virksomheden bag 
LoFric® familien, er stolt af at kunne føje 
Navina™ Systems til vores portefølje af 
innovative løsninger til kontinenspleje. 
Vi stræber intenst efter at gøre en reel 
forskel hver dag for alle, der har brug for 
vore produkter og tjenester. Derfor har 
enhver løsning, der bærer Wellspect 
HealthCares navn, en indbygget tillid 
og pålidelighed, som er baseret på mere 
end 30 års livsforbedrende indsats.

Navina Systems produkter er fri for 
ftalater og latex. Som led i vores fortsatte 
fokus på reducering af miljøpåvirkningen 
er produktionen af Navina Systems i 
Sverige baseret på grøn energi. 

Besøg Navinasystems.dk for at få 
yderligere oplysninger

Wellspect HealthCare, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum
Telefon: 4362 4332. www.wellspect.dk
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