
DIVEEN®

 
frihetskänslan!
Känn

Intravaginalt hjälpmedel som reducerar 
ansträngningsinkontinens.1

Innovation



Kliniskt bevisad effektiv behandling av 
ansträngningsinkontinens hos kvinnor.3

Diveen® reducerar frekvensen av urinläckage med i genomsnitt 69%3

Diveen® förbättrar signifikant patientens upplevelser när det gäller symptom: 
Poäng för tillfredsställelse 78/100 för de patienter som använde Diveen*

Diveen förbättrar patientens emotionella välmående3

* jämfört med poäng för tillfredsställelse 5/100 hos dem som inte använde Diveen3

Miljontals kvinnor runt om i världen lider av ansträngningsinkontinens. I ett land som Frankrike drabbar 
detta över 3 miljoner kvinnor. 
Har du varit orolig för att skratta, gå på fest eller att delta i sportaktiviteter?
Urinläckage kan påverka dig i din vardag och hindra dig att göra de sakerna du helst vill göra.2

Låt det inte tynga ner dig,
välj Diveen®, det diskreta skyddet! Vad är Diveen® ?

Diveen® är ett intravaginalt hjälpmedel 

indikerat för kvinnor med urinläckage, 

speciellt ansträngningsinkontinens. 

Lika enkelt att använda som en tampong! Ring

Styv del
Utdragstråd

Pusher

Diveen Applikator®

Diveen®

Applikatorhylsa

Diveen®  är designad för att supportera slidväggen i området under blås-
halsen. Vid ansträngningar så som hostning, lägger vikten från blåsan 
tryck på den flexibla ringen på Diveen® så att den styva delen rör sig och 
stänger till urinröret och betydligt reducerar risken för urinläckage3

Varför Diveen®?
Diskret, effektiv och enkel att använda3)

Diveen® följer dig, vart du än går

Innovativt och patenterat koncept1

Gör vardagen enklare...
•  En unik mekanism som möjliggör 

signifikant reduktion av risken 
för urinläckage.1

•100% diskret skydd

• Biokompatibelt material.1

• 12 timmars inkontinenskontroll 
som gör det möjligt att delta i 
fysiska aktiviteter.

•  Enkel att använda liknande en 
tampong. Du behöver inte ta 
bort  Diveen® under dagen, inte 
ens när du ska på toaletten.

•  Kan sättas in utan att använda 
applikatorn.

(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 

Varför använda 
  Diveen® ?

www.bbraun.com/diveen



Hur du använder 
Diveen® i några 
enkla steg*
1. Före användning av Diveen®
- Tvätta händerna noggrant.
- Hitta en komfortabel ställning.

2. Förberedelse av Diveen®
- Kläm försiktigt ihop den flexibla 
ringen och för in den i applikatorhylsan.
- Sätt tillbaka pushern i applikator-
hylsan för att göra klart för införsel.

3. Införsel av Diveen®
- För in applikatorhylsan i vaginan.
- Tryck in ringen vidare med hjälp av 
pushern (på samma sätt som när man 
applicerar en tampong med applikator).

4. Borttagning av Diveen®
- Dra försiktigt i utdragstråden för att 
ta ut ringen från vaginan. 

Artikelnr. Storlek Antal/box
3132NO Small 5 stycken +1 applikator
3133NO Medium 5 stycken +1 applikator
3022NO Small 15 stycken +1 applikator
3023NO Medium 15 stycken +1 applikator

*Läs bruksanvisningen noggrant före användning. 
Konsultera din doktor för råd för behandling av din 
inkontinens. 
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B. BRAUN Medical AB
Svärdvägen 21, 182 12 Danderyd
+46 (0)8 634 34 00

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos 
mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. 
Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents 
without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an 
infringement of the intellectual property rights of B. Braun.  
Non binding documents and photographs. 
For healthcare professional use only. Please read carefully the instructions for use.
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