
DE NAVINA 
SMART APP
Navina Smart app – ontworpen voor een 
sneller gepersonaliseerde darmspoeltherapie

Het mogelijk maken door 
motivatie

Laten wij zaken 

eenvoudiger maken!
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BETROUWBARE DATA 
IN EEN OOGOPSLAG

Darmspoelen is een therapie met de potentie veel mensen te helpen die 
kampen met darmproblemen. Echter, het opvolgen van patiënten is niet 
eenvoudig en het optimaliseren van behandelparameters kosten u tijd en 
moeite. De Navina Smart app is een handig instrument om juist dat mogelijk te 
maken en daarmee de patiënt te helpen darmspoelen tot een succes te maken.

Na elke darmspoeling 
wordt de patiënt 
verzocht deze 
te evalueren en 
enige vragen te 
beantwoorden over de 
ervaren kwaliteit van 
de behandeling.

De app maakt het 
mogelijk dat de 
patiënt het resultaat in 
de loop van de tijd kan 
volgen.

De gegevens kunnen 
ook gevisualiseerd 
worden in een 
grafiek, zodat 
optimale instellingen 
eenvoudiger kunnen 
worden gevonden.

Download de Navina Smart app gratis, deze is 
beschikbaar voor iOs en Android.



De Navina Smart app is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de gebruiker.  
De app maakt vervelende darmdagboeken overbodig en maakt het mogelijk 
dat de patiënt zijn/haar eigen progressie volgt. Voor u als zorgverlener 
zorgt het voor een meer efficiënt controleconsult, kwalitatieve gegevens 
voor analyse van de progressie en behandeladviezen.

Betrouwbare gegevens. Alle gegevens van de laatst 
uitgevoerde darmspoeling, zoals ballongrootte, hoeveelheid 
water, waterstroomsnelheid en tijdsduur kunnen naar de 
Navina Smart app worden verzonden. Na een compleet 
afgeronde darmspoeling kan de gebruiker optioneel een 
tevredenheidswaardering invoeren. De gegevens kunnen worden 
afgebeeld als tabel of uitgezet in de tijd in een grafiek.

Tijdbesparend en geen voorbereiding nodig. De in 
de app opgeslagen gegevens kunnen worden opgeroepen 
en geanalyseerd op de smartphone van de gebruiker tijdens 
het consult. De app vervangt een darmdagboek. Het op 
voorhand toesturen van de gegevens per e-mail behoort tot de 
mogelijkheden.

Het mogelijk maken door motivatie. De Navina Smart 
app is intuïtief en eenvoudig aan te leren en gebruiken. Het stelt 
gebruikers in staat de controle te krijgen en hun therapieresultaat 
te volgen, waardoor zij worden aangemoedigd een actieve rol te 
spelen in hun behandeling. Door de resultaten en de progressie 
te visualiseren hopen wij dat de gebruikers zich gemotiveerd 
voelen door te gaan met darmspoelen totdat de behandeling zijn 
voordelen kan bewijzen.

VOOR U EN UW  
PATIËNT

WELLSPECT does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™.
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Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, Postbus 656, 2700 AR, 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


