
ETT NYTT 
HJÄLPMEDEL SÅ 
DINA PATIENTER 
KAN KÄNNA SIG 
SÄKRA
Navina Insert är utvecklat för att förhindra 
avföringsläckage



INSTRUKTION STEG FÖR STEG

1. Håll den glidbehandlade 
analproppen med hjälp av den 
vita applikatorn i plast och 
rikta den övre rundade delen 
mot ändtarmsöppningen.

2. För försiktigt in analproppen 
tills handtaget vilar mot 
ändtarmsöppningen. Avlägsna 
applikatorn och släng den i 
hushållsavfallet.

3. Den vätskefyllda 
analproppen anpassar sig 
till kroppen och hjälper till 
att förhindra läckage.

4. För att ta ut den, ta 
tag i handtaget och dra 
försiktigt för att avlägsna 
analproppen och släng den i 
hushållsavfallet.

FRÅN ORO TILL  
NYTT HOPP

Bev Collins, Clinical Nurse Lead, 
Wellspect HealthCare, UK

“Det är inte ofta jag säger detta, 

men jag är så väldigt nöjd med den 

här produkten. Jag kan verkligen se 

hur den kan göra en verklig skillnad 

för mina patienter.”

Vad är egentligen livskvalitét? Fråga någon med 
tarmproblem som inte vågar gå hemifrån av rädsla 
för avföringsläckage. När allting kretsar kring att 
ha en toalett i närheten, blir livet väldigt begränsat. 
Det kan dessutom leda till att behandlingen blir 
fördröjd, isolering och depression. 

Wellspect lanserar en smart lösning på hjälpmedel 
för att hantera avföringsinkontinens. Den här 
innovationen är det mjuka och flexibla  
Navina Insert, tillverkat av silikon och vätska. Det 
bygger på vetenskapen om flytande dynamik vilket 
gör att den anpassar sig till kroppen och hjälper till 
att förhindra avföringsläckage.



EN INNOVATIV DESIGN 
FÖR ÖKAD SÄKERHET
Den flexibla, vätskefyllda analproppen är 
utvecklad för att ändra form och anpassa sig när 
vätskan rör sig inuti. Det gör att den är enkel att 
föra in och ta ut, och bekväm att bära.  
Navina Insert är designad för att vara enkel att 
hantera, förhindra läckage och göra det möjligt 
att leva ett självständigt och aktivt liv.
 

• Utvecklad för att skydda mot avföringsläckage
• Designad för att vara bekväm
• Framtagen för att vara hygienisk

KONTAKTA OSS IDAG 
SÅ KAN DU HJÄLPA
DINA PATIENTER DIREKT

Om du har frågor eller behöver 
patientbroschyrer, kontakta Wellspect 
Kundtjänst www.wellspect.se

FLEXIBILITET OCH KOMFORT

Tillverkad av mjukt silikon och fylld med 

vätska är analproppen noggrant utvecklad 

för att säkerställa bekväm applicering och 

anpassning till kroppen.

STABIL POSITIONERING

Det breda yttre handtaget 

formar sig bekvämt och är 

designat för att hålla 

produkten säkert på plats.

DUBBEL TÄTNING

För det första ligger den 

rundade övre delen inne i 

analkanalen an mot sfink-

tern och sluter tätt för att 

förhindra avföringsläckage. 

För det andra formar sig 

halsen på analproppen efter 

tarmen och fyller ut den så 

att trycket från sfinktern 

tätar och ytterligare förhin-

drar läckage.

HYGIENISK OCH ANVÄNDAR-

VÄNLIG

Applikatorn i plast ger ett bra 

grepp vid införande och håller 

fingrarna rena.    

24 TIMMARS ANVÄNDNING

Kan bäras i upp till 24 timmar    



På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvalitén för människor 
med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet 
samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken 
LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi 
strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal 

för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden. 

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt intiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), 

besök wellspect.se.  

Följ oss också på Facebook och Instagram.

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.  Tel 031 376 40 00.
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NAVINA INSERT - BESKRIVNING:

Navina Insert är en mjuk, flexibel och vätskefylld analpropp som utformats för att förhindra 
avföringsläckage. Analproppen är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk.

AVSEDD ANVÄNDNING
Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage
av avföring från ändtarmen.

INDIKATIONER
Navina Insert är indikerad för hantering av ofrivilligt avföringsläckage på grund av
tarminkontinens.

KONTRAINDIKATIONER
Navina Insert skall inte användas på barn.

Navina fecal incontinence insert

MPS Medical Product Service 
GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany

Importör:  
Wellspect HealthCare Ami-
nogatan 1  
Box 14, 431 21 Mölndal, 
Sverige. 
www.wellspect.com

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

wellspect.se


