
Als de darm functioneert, 
functioneert het leven.

DARMSPOELEN 
VOOR KINDEREN



Navina Smart:  
De slimmere manier voor een 
zonnige toekomst
Navina™ Smart is ontwikkeld met speciale aandacht voor 

veiligheid, effectiviteit en voorspelbaarheid. Het bestaat uit een 

elektronische controle-unit en een app waarin sessies en 

progressie kunnen worden opgevolgd. De elektronische 

controle-unit zorgt elke keer voor een consistente therapie, 

ongeacht wie de procedure uitvoert.

Controle, veiligheid en  
voorspelbaarheid
• Elektronische controle-unit (handmatig pompen niet nodig)
• Gepersonaliseerde instellingen, elke keer hetzelfde
• Ingebouwde veiligheidsmarges – maximale ballongrootte,  

watervolume en waterstroomsnelheid
• Automatische weigering voor reeds  

gebruikte katheters omwille van  
veiligheid en hygiëne

Navina  
Smart



Navina Smart app: 
Het digitale  
darmdagboek
De Navina Smart app is een goed instrument om de voortgang van 

en tevredenheid over de behandeling te volgen. De app slaat de 

gegevens en instellingen van de Navina Smart unit op na elke 

afgeronde irrigatie en koppelt deze gegevens aan de tevredenheids-

score van de gebruiker. Voor u als zorgverlener geeft dit betere 

follow-up mogelijkheden, meer betrokkenheid van de patiënt en 

kwalitatieve data voor voortgangsanalyse en behandelingsadviezen.

• Slaat gegevens en instellingen van de behandeling op  
(ballongroote, waterhoeveelheid, waterstroomsnelheid, tijdsduur)

• Laat het kind elke irrigatie beoordelen waardoor betrokkenheid bij 
de behandeling gecreëerd wordt

• Ontworpen zodat er sneller optimale behandelparameters worden 
gevonden

• Intuïtief en eenvoudig te gebruiken voor iedereen



Katheter of conus
Navina™ Systems werkt met een katheter en een conus. 

• Hydrofiele katheter die geschikt is voor kinderen
• Flexibele en veilige ballon7, sluit het rectum af  

gedurende de behandeling
• Hydrofiele conus die zo ontworpen  

is dat het goed aansluit bij de billen
• Zacht en plooibaar materiaal voor  

een goede grip

Navina Classic: 
De intuïtieve manier om handmatig 
darmspoelen uit te voeren.
Navina™ Classic kan een aanvulling zijn op het 

Smart systeem, of het is eenvoudig voor diegene  

die de voorkeur geeft aan handmatig pompen.

• Eenvoudig pompen voor zowel  
lucht voor de ballon als voor water

• Flexibele en veilige ballon
• Stevige watercontainer met dubbele  

schaal – voor optimale afleesbaarheid
• Intuïtief – kleurcodes voor zowel  

de slangen als de controle-unit  
(verbindingsstukken en pompjes)

• Symbolen – eenvoudig te begrijpen

Navina  
Classic



WELLSPECT does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™.

Als de darm functioneert, functioneert het 
leven. Maar wat als het niet functioneert? 
Darmklachten kunnen veroorzaakt worden door verschillende redenen.
Desalniettemin is het resultaat hetzelfde. Als het leven op zijn kop
staat, ontneemt het kostbare tijd voor de leuke dingen in het leven, niet
alleen van het kind, maar van het hele gezin.

Darmspoelen (TAI) is een langetermijnoplossing 
voor kinderen – en hun gezin.
Transanale irrigatie (TAI) is een therapie met de potentie om veel kinderen te hel-
pen met hun darmklachten. Het is een veilige, effectieve en gecontroleerde manier 
om op regelmatige basis stoelgang te hebben door alleen water te gebruiken.

Kind:
• Constipatie, fecale incontinentie 

en andere darmklachten.
• Schaamte, gevoel van 

onzekerheid.
• Beperkt de tijd voor spelen, 

actviteiten en vrienden.

Ouders:
• Stress en zorgen.
• Tijdrovende zorg, beperkte tijd 

voor de rest van het gezin.

• Effectieve behandeling bij kinderen1

• Reduceert fecale incontinentie  
en soiling2,3,4

• Vergroot de tevredenheid van het  
gezin over de darmbehandeling1

• Verbetert de kwaliteit van leven1,2,3,5

• Verlaagt de tijd die wordt besteed  
aan darmbehandeling3,6 

• Verhoogt de onafhankelijkheid  
van de patiënt4

1. Ref: Mosiello G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. Mar 2017;64(3):343-352

Osteomie 
resectie

Continentie klysma

Sacrale zenuwstimulatie

Transanale irrigatie (TAI)

Conservatieve en medische methoden

Leefstijl, dieet, toilettraining, 
laxeermiddelen en meer
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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.

wellspect.nl

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
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