FALLSTUDIE

Transanal irrigering - Navina Classic

SÄKER OCH AKTIV MED
NAVINA CLASSIC*
Patient: Kvinna 61 år, med diagnosen multipel
scleros (MS) sedan 2007. Hon har lidit av
förstoppning sedan 20-årsåldern och är övertygad
om att det kan ha varit hennes första symptom på
MS. Hittills har hon inte haft några problem med
urinblåsan.

Läkemedlen fungerade under korta perioder,
sedan fick hon prova andra lösningar, ofta en
kombination av olika läkemedel. Patienten har
lagt mycket tid på att försöka tömma tarmen och
ibland har förstoppningen fått henne att känna sig
förgiftad.

Patienten har provat en mängd olika laxerande
läkemedel, förskrivna av läkare. Hon har även
provat huskurer utan vetenskaplig evidens.

I mitten på 2016 började hon med transanal
irrigering (TAI) med Navina™.*

*Innan förskrivning av Navina Smart och Navina Classic måste varje patient få en individuell bedömning av förskrivande läkare.
Navina Smart och Navina Classic är medicintekniska hjälpmedel, CE-märkta enligt Directive on Medical Devices (93/42/EEC)

1. Start av TAI: Patienten började med
TAI och Navina™ Smart i November 2016,
och använde det elektroniska systemet
för tarmtömning varje dag. Inför en tre
veckor lång semester på Sri Lanka,
bytte hon till det manuella
alternativet, Navina™ Classic.

2. Procedur med Navina
Patienten använder:
• Navina varje dag
• 1 manuell pumpning
för ballongstorlek
• 1 liter vatten med
snabb vattenflödeshastighet

Hela proceduren tar omkring
20 minuter.

3. Resultat med TAI: Patienten känner
sig nu väldigt säker efter att ha tömt
tarmen. TAI-terapin gör hennes
tarmrörelser mer förutsägbara vilket gör
att hon kan leva ett normalt liv igen.
Hon upplever också att terapin har en
postitiv inverkan på hennes MS.
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4. Sammanfattning
Att använda Navina hjälpte patienten att:
• Minska användningen av laxerande
läkemedel
• Frigöra tid till annat än tarmtömning
• Känna sig säker vid aktivitet

På Wellspect värdesätter vi människorna bakom våra framgångar. Genom tusentals användare och
sjukvårdspersonal världen över vet vi att samarbete är den bästa grunden för att kunna utveckla kontinensvården,erbjuda innovativa produkter och tjänster och därigenom bidra till att våra användare kan leva det liv
som de önskar. Med välkända varumärken som LoFric® och Navina™ är vi världsledande inom produkter för
varje dag eftersträvar vi att göra skillnad för alla dem som behöver våra produkter och tjänster.
Wellspect. Verklig skillnad.
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