
EEN NIEUWE 
MANIER OM 
U VEILIG TE 
VOELEN
De Navina Fecale Incontinentie Insert is een innovatief 
ontwerp ter voorkoming van onvrijwillig ontlastingsverlies.



STAP-VOOR-STAP INSTRUCTIE

1. Pak de applicator en de 
met glijmiddel voorziene 
Navina Insert vast en plaats 
de bovenkant van de plug ter 
hoogte van de anus.

2. Duw de Navina Insert 
voorzichtig naar binnen totdat 
het brede deel van de onderzijde 
ter hoogte van de anus is. Trek de 
applicator terug en gooi deze weg.

3. De met vloeistof gevulde 
Navina Insert past zich 
aan aan de vormen van 
het lichaam en voorkomt 
daarmee lekkage.

4. Om het te verwijderen, 
pakt u de onderkant vast 
en trekt u de Navina Insert 
voorzichtig terug. Gooi weg 
met het restafval.

VAN ZICH ZORGEN MAKEN 
NAAR NIEUWE HOOP
Uzelf in een situatie bevinden waarin u uw eigen 
lichaam niet meer kunt vertrouwen is natuurlijk 
rampzalig. Iedereen die met fecale incontinentie 
te maken heeft weet dat zowel de fysieke als de 
psychologische gevolgen uw leven beperken en u 
ervan weerhouden dingen te doen die u wilt doen.

Gelukkig is er hulp beschikbaar.

Wellspect presenteert een nieuwe innovatie: de 
Navina Fecale Incontinentie Insert. Een zachte en 
gladde plug gemaakt van flexibel, silicone materiaal, 
ontworpen voor volledige afdichting van de 
endeldarm, waardoor onbedoelde lekkage wordt 
voorkomen.

We bieden een onmiddellijk alternatief om het acute 
probleem aan te pakken - en hopen op een meer 
onafhankelijk leven.

  ’... Ik kom soms op het punt dat ik bang ben om ergens heen te 

gaan en van alles te doen, omdat mijn darmen kunnen opspelen en 

daar schaam ik mij voor. ...

... Dat ik mij daar de hele tijd zorgen over moet maken, grijpt me 

gewoon aan, daar heb ik echt last van.’

Vrouw, 47 jaar, met ruggenmergletsel1

1Nevedal et al. 2015



EEN INNOVATIEF ONTWERP 
VOOR MEER WELZIJN
De flexibele, met vloeistof gevulde Navina Insert 
is zo ontworpen dat het zich aanpast aan de vorm 
van het lichaam. Hierdoor is het gemakkelijk in te 
brengen, comfortabel te dragen en gemakkelijk 
te verwijderen. Navina Insert is ontworpen om het 
gemakkelijk te hanteren, lekkage te voorkomen en 
een onafhankelijk en actief leven te kunnen leiden.

Om de Navina Insert te kunnen gaan gebruiken, heeft u een recept van uw arts/
verpleegkundige nodig. Het sociale stigma rondom fecale incontinentie kan 
het moeilijk maken uw ervaringen daarmee te bespreken met uw zorgverlener. 
Weet dat er naast u, helaas heel veel andere mensen met dezelfde ervaringen 
worstelen. 

Op www.wellspect.nl vindt u meer informatie.

FLEXIBILITEIT EN COMFORT

Omdat het gemaakt is van zacht silicone 

en gevuld met een gladde vloeistof, is het 

comfortabel inbrengen gegarandeerd en 

past het zich aan aan de lichaamsvorm én 

bewegingen. 

SOLIDE POSITIONERING

De brede onderkant 

vervormt comfortabel en is 

ontworpen om het hulp-

middel goed op zijn plek te 

houden.

DUBBELE AFDICHTING

In de eerste plaats dicht de 

bolling de onderkant van de 

endeldarm af ter voorko-

ming van onvrijwillig 

ontlastingsverlies. De 

schacht vormt zich naar het 

anale kanaal en laat span-

ning van de sfincter toe om 

het kanaal af te dichten om 

lekkage langs de schacht te 

voorkomen.

HYGIËNE EN GEBRUIKSGEMAK

De plastic applicator geeft contro-

le tijdens het inbrengen en zorgt 

ervoor dat de vingers schoon 

blijven.



Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland. Tel. NL: +31 79 363 70 10. 73
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Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van 

levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende 

merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die met onze 

producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten dat samenwerking 

de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven. 

Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt 

verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft. Wellspect. A Real Difference.

Volg ons op Facebook en Instagram.

Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us

Importer: Wellspect HealthCare
(A division of Dentslpy IH AB)
Aminogatan 1
PO Box 14
SE-431 21 Mölndal
Sweden
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany
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