Nyhet

Kjenn på
frihetsfølelsen!

DIVEEN®

Intravaginal tampong, som
reduserer stressinkontinens.(1)

Gjør hverdagen lettere ...
Millioner av kvinner over hele verden lider av stressinkontinens.
I et land som Frankrike, påvirker dette flere enn 3 millioner kvinner.
Har du vært redd for å le, gå i selskap eller delta i sportsaktiviteter?
Urinlekkasje kan påvirke deg i dagliglivet og hindre deg i å gjøre de tingene du helst vil gjøre.(2)

Ikke la det bestemme livet ditt,
velg Diveen®, den diskret beskyttelsen!

Hva er Diveen® ?
Diveen® er et intravaginalt hjelpemiddel
for kvinner med urinlekkasje, spesielt
stressinkontinens.
Like enkel å bruke som en tampong!

Klinisk bevist effekt i håndtering av
stressinkontinens hos kvinner.(3)
Diveen® reduserer hyppighet av urinlekkasje med gjennomsnittlig 69 %(3)
Diveen® forbedrer pasienttilfredsheten betydelig:
Tilfredshetsscore på 78/100 for pasienter, som brukte Diveen®*
Diveen® øker velværefølelsen.

(3)

* vs. tilfredshetsscore på 5/100 for pasienter, som ikke brukte Diveen (3)
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(2) Haab F. et al. Traitement de l’incontinence urinaire d’effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339
(3) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International UrogynecologyJournal 2012,
23 (12): 1727-34

Hvorfor Diveen®?

Diskret, effektiv og enkel å bruke (3),
Diveen® følger deg overalt
Diveen Applicator®
Innføringshylse

Diveen®
Skyver
Fleksibel ring

Uttrekkstråd

Fast del

Innovativt og patentert konsept (1)
Diveen® er utformet for å støtte skjedeveggen i området under blærehalsen.
Ved anstrengelser, vil vekten fra blæren legge trykk på den fleksible ringen
på Diveen® slik at den faste delen vil bevege seg og lukke urinrøret og
betydelig redusere risikoen for urinlekkasje.(3)

Hvorfor bruke
		

Diveen® ?

• En unik funksjon, som gjør
det mulig å redusere betydelig
risikoen for urinlekkasje.(1)
• 100 % diskret beskyttelse.
• Biokompatibelt materiale.(1)
•	 12 timer med inkontinenskontroll, som gjør det mulig å
delta i fysiske aktiviteter.
• Like enkel å bruke som en
tampong. Det er ikke nødvendig
å ta ut Diveen® i løpet av dagen,
selv ikke ved toalettbesøk.
•	 Kan settes inn uten
innføringshylse.

www.diveen-bbraun.fr

Noen enkle trinn for
bruk av Diveen®*
1. Før bruk av Diveen®
- Vask hendene grundig.
- Finn en komfortabel stilling.

2. Klargjøring av Diveen®
- Klem den fleksible ringen forsiktig
sammen og før den inn i innføringshylsen.
- Sett skyveren tilbake i innføringshylsen for å gjøre klart for innføring.

3. Innføring av Diveen®
-
Før tuppen av innføringshylsen
ca. 2 cm inn i skjeden
- Skyv ringen videre inn ved hjelp av
skyveren (samme metode som ved
bruk av tampong m/innføringshylse).

4. Fjerning av Diveen®

- Trekk forsiktig i uttrekkstråden for å
fjerne ringen fra skjeden.

* Les bruksanvisningen nøye før bruk. Rådfør med lege
for best mulig hjelp i forbindelse med din inkontinens.

Artikkelnummer

Helfo. nr.

Størrelse

3132NO

827599

Small

Antall stk./eske

5 stk. + 1 innføringshylse

3133NO

850445

Medium

5 stk. + 1 innføringshylse

3022NO

975108

Small

15 stk. + 1 innføringshylse

3023NO

850998

Medium

15 stk. + 1 innføringshylse
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