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Diveen®

Vaginal tampon designet til
at reducere anstrengelses
urininkontinens(1)

Diveen® gør livet lettere...
Millioner af kvinder verden over lider af anstrengelses urininkontinens også
kaldet 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
Hvader
erDiveen®
Diveen®??
Diveen® er en vaginal tampon
Diveen® er en vaginal tampon til
til kvinder som lider af
kvinder som lider af stress- eller
anstrengelses- eller andre
andre
former
for urininkontinens.
former
for urininkontinens.

Klinisk dokumenteret effekt mod
anstrengelses urininkontinens hos kvinder(3)

Diveen® reducerer gennemsnitligt urinlækage med op til 69% (3)
Diveen® øger livskvaliteten for inkontinente kvinder

vs. satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen (3)
(1) Brevet EP 1 924 218 B1
(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 vælge Diveen®?
Diskret, let at anvende og effektiv(3)

Diveen Applikator®

Diveen®

Indføringshylster
Indføringsstempel
Fleksibel ring

Udtrækstråd
Fast del

Innovativ og patenteret (1)
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.

Du kan se en film på YouTube om anvendelse af Diveen®
Du skal blot søge efter...
”Diveen® - vaginal tampon”

Sådan anvender
du Diveen® *
1. Inden anvendelse
- Vask hænder.
- Find en komfortabel stilling.

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

3. Indføring

Varenr.:
3132N
3133N
3022N
3023N
3025N

Størrelse:
Small
Medium
Small
Medium
Prøvepakke

Pakkestørrelse
5 stk. +1 indføringshylster
5 stk. +1 indføringshylster
15 stk. +1 indføringshylster
15 stk. +1 indføringshylster
1 stk. S + 1 stk. M + 1 stk. indføringshylster

0123

- Før indføringshylstret ind i skeden.
- Diveen® skubbes på plads ved
hjælp af indføringsstemplet
(lige som på en almindelig
tampon). Træk indføringshylsteret ud og rengør det
inden næste indføring. Diveen
må sidde i op til 12 timer og må
max. anvendes 2 gange.

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

B. Braun Medical A/S | Dirch Passers Allé 27,3. sal
2000 Frederiksberg | www.bbraun.dk

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

Dette dokument, dets indhold, inklusive data, information, varemærker og logoer nævnt heri er B. Brauns eksklusive ejendom. Enhver repræsentation og / eller
gengivelse, helt eller delvis, af dette dokument og dets indhold, uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra B. Braun, er strengt forbudt og udgør en krænkelse af
B. Brauns ejendomsrettigheder. Ikke bindende dokumenter og fotografier er kun til sundhedsfagligt brug. Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

