
UUSI MAHDOLLISUUS 
POTILAASI    
TURVALLISEEN  
OLOON
Navina Fecal Incontinence Insert on innovaatio, joka on 
suunniteltu estämään ulosteinkontinenssivahingot.  



OHJE VAIHE VAIHEELTA

1. Pidä kiinni esikostutetun  
rektaalitamponin valkoisesta 
muoviasettimesta ja kohdista 
tuotteen kärki peräaukkoon.

2. Työnnä rektaalitamponia  
varovasti, kunnes pidin on perä-
aukon suulla. Vedä asetin pois ja 
hävitä se sekajätteiden kanssa.  

3. Nestetäytteinen 
rektaalitamponi mukautuu 
kehoon ja auttaa estämään 
ulosteen karkailua.  

4. Poista tarttumalla
pitimeen ja vedä tuote 
varovasti ulos. Hävitä
sekajätteiden kanssa. 

KÄÄNNE HUOLESTA  
UUTEEN TOIVOON

Bev Collins, Johtava kliininen sairaanhoitaja   
Wellspect Healthcare, Iso-Britannia 

“En sano tätä kovin usein, mutta 

olen erittäin tyytyväinen tähän  

tuotteeseen. Mielestäni  se saa  

aikaan todellisen muutoksen  

potilaitteni elämässä.”

Mitä elämänlaatu todella on? Tätä on kysyttävä  
sellaiselta, jolla on suolistovaivoja ja joka ei voi 
poistua kotoaan ulosteen karkailun ja kiusallisten 
vahinkojen pelon vuoksi. Kun koko ajan on 
pidettävä mielessä, että lähellä on wc, elämä 
muuttuu hyvin rajoitetuksi. Itse asiassa se voi 
johtaa viivästyneeseen hoitoon, eristäytymiseen  
ja masennukseen. 

Wellspect esittelee kätevän ratkaisun, joka on 
suunniteltu auttamaan ulosteinkontinenssin 
oireiden hallitsemisessa. Tämä uusi innovaatio  
on pehmeä ja joustava Navina Fecal Inkontinence 
Insert, joka on valmistettu silikonista ja nesteestä. 
Se perustuu nestedynamiikkaan, mikä saa tuotteen 
mukautumaan kehoon ja auttaa estämään  
ulosteen karkailun.   



  
  24 TUNNIN KÄYTTÖ     
  Voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 
  enintään 24 tuntia

INNOVATIIVISELLA 
SUUNNITTELULLA  
LISÄÄ  HYVINVOINTIA
Joustava, nestettä sisältävä rektaalitamponi 
mukautuu ja asettuu kehon liikkeisiin nesteen 
täyttäessä koko tuotteen. Tämän ansiosta se 
on helppo asettaa paikoilleen ja poistaa sekä 
miellyttävä käyttää. Navina Fecal Incontinence 
Insert -tuote on suunniteltu helppokäyttöiseksi, 
estämään ulosteen karkailu ja mahdollistamaan 
itsenäisen ja aktiivisen elämän.

• Suunniteltu suojaamaan tahattomalta 
ulosteen karkailulta peräsuolesta 

• Suunniteltu miellyttäväksi 

• Suunniteltu hygieeniseksi

TUTUSTU TÄNÄÄN. 
POTILAASI HYÖTYVÄT  
HUOMENNA.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset 
potilasesitteitä, ota yhteyttä Wellspectin 
asiakaspalveluun. www.wellspect.fi 

JOUSTAVUUS JA MUKAVUUS

Valmistettu pehmeästä silikonista ja 

täytetty nesteellä. Tuote on muotoiltu 

helposti paikoilleen asetettavaksi ja  

liikkeisiin mukautuvaksi.  

TURVALLISESTI  

PAIKALLAAN

Riittävän suuri ulkoinen 

pidin asettuu mukavasti ja 

on suunniteltu pitämään 

tuote tukevasti paikallaan. 

KAKSOISTIIVISTE

Ensinnäkin tuote asettuu  

peräaukkoa vasten ja 

tarjoaa tiivisteen tahatto-

man karkailun  estämiseksi.

Toiseksi, tuote myötäilee  

peräaukkokanavaa ja 

täyttää sen, jolloin sulkija- 

lihasten paine sulkee 

kanavan estäen  

ulosteen karkailun.

HYGIEENINEN JA HELPPO- 

KÄYTTÖINEN 

Muovinen asetin pitää rektaali- 

tamponin tukevana asettamisen 

aikana ja auttaa pitämään sormet 

puhtaina.  



NAVINA FECAL INCONTINENCE INSERT - KUVAUS:
Fecal Incontinence Insert on pehmeä, joustava, nestetäytteinen rektaalitamponi,  
joka on suunniteltu estämään ulosteinkontinenssi.  
Tuote on epästeriili ja kertakäyttöinen. 

KÄYTTÖTARKOITUS
Rektaalitamponi on suunniteltu itse paikalleen asetettavaksi ja sitä käytetään
estämään tahaton ulosteen karkailu peräsuolesta.

KÄYTTÖAIHEET
Fecal Incontinence Insert on tarkoitettu ulosteinkontinenssista johtuvan tahattoman 
ulosteen karkailun hoitoon. 

VASTA-AIHEET 
Älä käytä Navina Fecal Incontinence Insert -tuotetta lapsille. 

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten 

elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden nostamiseen 

sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin.  Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ 

-tuotemerkeillämme. Luomme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita virtsarakon ja suoliston hallintaan 

mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja 

tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka innostavat meitä 

jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestävällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continentence Care Together (ACCT) 

-ohjelmasta on osoitteessa Wellspect.fi. 

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

Wellspect HealthCare, Piispansilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puh. 09 867 6160. 73
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Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us

Importer: Wellspect HealthCare
(A division of Dentsply IH AB)
Aminogatan 1
PO Box 14
SE-431 21 Mölndal
Sweden
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany
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