
DIVEEN®

Følelsen af 
frihed

Vaginal tampon designet til at       
reducere stress urininkontinens(1)
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Innovation



Klinisk dokumenteret effekt mod 
stress urininkontinens hos kvinder(3)

Diveen® reducerer gennemsnitligt urinlækage med op til 69% (3)

Diveen® øger livskvaliteten for inkontinente kvinder

Millioner af kvinder verden over lider af stress urininkontinens.
Har du problemer, når du griner eller dyrker sport?
Urininkontinens påvirker din dagligdag. Forhindrer det dig i, at leve det liv du ønsker?(2)

Lad det ikke styre dig
Vælg Diveen®, den diskrete løsning!

- Hvad er Diveen® ?

Diveen® er en vaginal tampon til 

kvinder som lider af stress- eller 

andre former for urininkontinens.

Diveen® gør livet lettere...

vs. satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen (3)
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Fleksibel ring

Fast del
Udtrækstråd

Indføringsstempel

Diveen Applikator® Diveen®

Indføringshylster

Diveen® er udformet til at støtte skedevæggen i 
området under blærehalsen. Ved anstrengelser, vil 
vægten fra blæren lægge tryk på den fleksible ring på 
Diveen® sådan, at den faste del vil lukke urinrøret og 
reducere risikoen for lækage betydeligt.(3)

Hvorfor vælge Diveen®?
Diskret, let at anvende og effektiv(3)

Innovativ og patenteret (1)
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Varenr.: Størrelse: Pakkestørrelse
3132N Small 5 stk. +1 Applikator
3133N Medium 5 stk. +1 Applikator
3022N Small 15 stk. +1 Applikator
3023N Medium 15 stk. +1 Applikator
3025N Prøvepakke 1 stk. S + 1 stk. M + 1 stk. applikator

* Læs brugsanvisningen inden anvendelse. 
Rådfør dig med din læge for bedst mulig 
behandling af din inkontinens.

Sådan anvender 
du  Diveen® *

1. Inden anvendelse
- Vask hænder.
- Find en komfortabel stilling.

2. Klargøring
- Fjern indføringsstemplet fra  
   indføringshylstret. Klem den  
   fleksible ring forsigtigt  
   sammen, før den ind i 
   indføringshylstret.
- Sæt indføringsstemplet 
   tilbage i indføringshylstret for 
   at gøre klar til indføring.

3. Indføring
- Før indføringshylstret ind i skeden.
- Ringen skubbes på plads ved 
   hjælp af indføringsstemplet   
   (lige som på en almindelig 
   tampon).
 

4. Fjernelse
- Træk forsigtigt i udtrækstråden 
   for at fjerne ringen fra skeden.
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