
SYNCHRONISATIE IRRIGATIES

HOOFDMENU – FUNCTIES

3. 4.
Let op: Als u het bericht ‘Resultaat van 
synchronisatie - 0 nieuwe irrigaties verzonden’ 
ontvangt, klik dan ‘OK’ en ga verder naar 3b.

• Klik op ‘Irrigaties’ in het hoofdmenu.

• Kies de laatste irrigatie om deze te beoordelen (alleen de 
laatste irrigatie kan worden beoordeeld) en klik dan ‘Deze 
irrigatie beoo…’ en daarna ‘Deze irrigatie beoordelen’. 

• Er volgen nu 7 vragen. Beantwoord deze en klik ‘Volgende’ na 
elke vraag.

• Indien gereed, klik ‘Voltooien’

• Een samenvatting van de irrigatie wordt afgebeeld.

• ‘Geen datum’, klik ‘Datum instellen’.

• Kies de datum en tijd van uw  
laatste darmspoeling.

• Probeer de datum en de tijd zo goed als 
mogelijk in te schatten.

• Als u het bericht ‘De laatste irrigatie beoordelen?’ 
ontvangt, klik ‘Nee’

3a. Synchronisatie

Synchroniseren: Verbindt de Navina Smart controle-
unit met de Navina Smart app en verzendt de 
irrigatiegegevens naar de app.

Irrigaties: Toont de verzonden irrigaties. Vanaf dit 
scherm kunt u de laatste irrigatie beoordelen.

Grafieken: Toont grafieken over de beoordeelde 
irrigaties.

Evaluatie: Beantwoord de neurogene darmdisfunctie 
(NDD) hier.

Rapport verzenden: Genereer en verzend rapporten 
vanaf hier. Typ een e-mailadres van de ontvanger in.

Instellingen: Vul hier uw persoonlijke gegevens en 
persoonlijke instellingen in.

Help: Veel gestelde vragen over de Navina Smart app 
en een link naar de Wellspect website.

Over: Informatie over de fabrikant van de  
Navina Smart app.

Aan de slag met de  
NAVINA SMART APP
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Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland.
Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl
Tel. BE: +32 3 232 06 15. Fax BE: +32 3 305 52 11. www.wellspect.be

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.

wellspect.nl

• Voer de gevraagde gegevens in.  

• Verplicht in te vullen velden zijn 
gemarkeerd met *.

• Als alle gegevens zijn ingevoerd, keert 
u terug naar het hoofdmenu.

3b. Instellingen



DOWNLOAD HET VAN 
APPSTORE OF GOOGLE PLAY

NAVINA SMART
Navina™ Smart is een intelligente oplossing voor 
langdurig darmmanagement.

• De Navina Smart controle-unit verzekert dezelfde precisie 
voor elke darmspoeling (ook wel irrigatie genoemd)

• De Navina Smart app ondersteunt u de instellingen aan te 
passen aan uw behoeften 

WAAROM DE  
NAVINA SMART APP  
GEBRUIKEN?

De Navina Smart app is een handig instrument 
voor het opvolgen van uw darmspoelingen en 
het optimaliseren van de instellingen.

Als de Navina Smart app gekoppeld is aan uw 
Navina Smart controle-unit, kan informatie 
over de gebruikte hoeveelheid water, 
ballongrootte, waterstroomsnelheid en de duur 
van de darmspoeling automatisch verzonden 
worden naar de app. De combinatie van uw 
darmspoelgegevens en uw beoordeling over 
de darmspoeling kan gebruikt worden voor 
eigen inzicht, alsook voor besprekingen met 
uw zorgverlener. Dit maakt het mogelijk de 
instellingen aan te passen aan uw behoeften 
voor een optimaal resultaat.

Deze instructie helpt u de Navina Smart app  
te gaan gebruiken.

Succes!

VERBIND DE NAVINA SMART 
CONTROLE-UNIT MET DE NAVINA 
SMART APP

2a. Activeren van Bluetooth op uw mobiele apparaat

• Gebruik de zoekterm Navina en Navina Smart zal 
verschijnen als optie.

• Download de Navina Smart app.

• Zodra het downloaden voltooid is, klik Open. 

• Klik in het Navina Smart app beginscherm op ‘Starten’.

• Schakel de Navina Smart controle-unit aan.

• Klik op ‘Doorgaan’

• Accepteer de ‘Gebruiksvoorwaarden’  
(dit wordt slechts één keer gevraagd).

• Nieuwe pincode invoeren.

• Nieuwe pincode opnieuw invoeren.

• iOS: Als het bericht ‘Pincode geactiveerd’ verschijnt, kies dan 
‘Sluiten’

• Android: Klik ‘Bevestig’. Als het bericht ‘Pincode is 
opgeslagen’, klik ‘Sluiten’

Voer deze stap alleen uit als u een nieuwe Navina Smart 
controle-unit heeft of als de app opnieuw is gedownload.

Let op: Tijdens het gebruik van de app kan een boodschap 
verschijnen dat de app berichten wil versturen. Kies het 
alternatief van uw voorkeur: ‘Sta niet toe’ of ’Sta toe’. Voor 
het gebruiken van deze app, zijn deze berichten niet nodig.

Let op: Als u het bericht ontvangt dat de Navina Smart app 
uw locatie wil registeren, sta dat a.u.b. toe.

Indien Bluetooth nog niet is geactiveerd op uw mobiele 
apparaat, activeer het dan door Bleutooth in te schakelen.

1.

2.

2b. De app gebruiken 

VANAF HIER KUNT U DE INSTRUCTIES 
IN DE APP VOLGEN OF VOLG DE 
INSTRUCTIE IN DEZE FOLDER.

2c. Paren
Wanneer uw mobiele apparaat en de Navina Smart controle-unit 
elkaar gevonden hebben, controleer dan het serienummer dat op 
uw scherm verschijnt. Deze moet hetzelfde zijn als het nummer op 
de achterkant van de Navina Smart controle-unit (SN-nummer).

•    Klik ‘Synchroniseren’

Let op: De apparaten worden alleen gevonden en gekoppeld 
wanneer het Bluetooth-symbool wordt weergegeven op het 
scherm van de Navina Smart controle-unit.

Let op: Schakel uw mobiele apparaat of de Navina Smart 
controle-unit niet uit tijdens dit proces. De Navina Smart controle-
unit schakelt zich, nadat de gegevensuitwisseling is afgerond, 
automatisch uit.

Let op: Er kunnen geen gegevens worden verzonden tijdens het 
darmspoelen zelf.
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