Leia leevendus oma igapäevamurele...
Miljoneid naisi maailmas häirib pingutustüüpi uriinipidamatus (stressinkontinentsus).
Eestis puudutab see probleem rohkem kui 100 000 inimest. (4)
Iga neljas täiskasvanud naine kogeb oma elu jooksul lühiajalist uriinipidamatust. (4)

Ära lase sellel kõigel enda üle võimust võtta,
proovi Diveeni ning naudi diskreetset kaitset!

Miks eelistada Diveeni?

Diveen on diskreetne, tõhus ja lihtne kasutada. (3)
Diveeni võid kasutada kõikjal.

Diveeni paigaldamine ei ole keeruline, selle kasutamine on sarnane tavalise tampooniga.

Diveeni paigaldi

• Kehaga hästi sobituv materjal.
• Võimalus nautida südamerahus
liikumist ja kehalist aktiivsust.

Välimine toru

Diveen
Sisemine toru
Rõngas (elastne)

Kliiniliselt tõestatud efektiivsus
pingutustüüpi uriinipidamatuse korral. (3)

• Ainulaadne toimemehhanism,
mis vähendab märkimisväärselt
uriini lekkimist. (1)
• Tagab 100% diskreetse kaitse.

Mis on Diveen?
Diveen on uudne tupesisene tugitampoon naistele,
kellel esineb aeg-ajalt tahtmatuid uriinilekkeid, peamiselt pingutustüüpi või segatüüpi uriinipidamatuse
korral.

Miks kasutada
Diveeni?

Eemaldusniidikesed

Jäik (mitteelastne) osa

• Diveeni kasutamine ei ole
keeruline, paigaldamine on
sarnane tavalise tampooniga.
Päeva jooksul pole seda vaja
eemaldada, ka tualetis käies
mitte.
• Diveeni võib kohale asetada ka
ilma paigaldi abita.

Diveen vähendab uriinilekkeid keskmiselt 69%. (3)
Diveen parandab oluliselt eluga rahulolutunnet:
78 naist 100st, kes Diveeni kasutasid, olid sellega rahul.*
Diveen suurendab kasutajate emotsionaalset heaolu. (3)

* Võrdluseks: Diveeni mitte kasutanud uriinilekkega patsientide rahulolunäitaja oli vaid 5 naist 100st.
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Uuenduslik ja patenteeritud lahendus (1)
Diveen toetab tupe eesseina põiekaela aluses piirkonnas. Pingutuse ajal,
näiteks köhimisel, tõuseb kõhusisene rõhk järsult ja tekitab surve, mis
kandub põie kaudu üle Diveeni elastsele rõngale. See omakorda kergitab
jäika osa ülespoole (1), nii et see avaldab survet kusitile ning vähendab
oluliselt uriini võimalikku lekkimist. (3)
www.bbraun.com/diveen

Diveeni

paigaldamine *
1. Enne kasutamist
- Peske käed.
- Võtke sisse mugav asend.
2. Ettevalmistus sisestamiseks
- Pigistage rõngas õrnalt kokku
ja sisestage see paigaldi
välimisse torusse.
- Seejärel asetage paigaldi
sisemine toru välimisse torusse.
Diveen on nüüd sisestamiseks
valmis.

3. Diveeni viimine tuppe
- Viige paigaldi tuppe.
- Sisemisele torule surudes sisestage
Diveen tuppe (täpselt nagu
tampoonipaigaldiga).

4. Diveeni eemaldamine
- Tõmmake õrnalt
eemaldusniidikestest.

3023

M suurus (keskmine)

15 tugitampooni + 1 paigaldi

Käesolev dokument, selle sisu, sealhulgas siin mainitud institutsionaalsed andmed, teave,
kaubamärgid ja logod on B. Brauni ainuomand. Käesoleva dokumendi ja selle sisu täielik või
osaline esitamine ja/või paljundamine on ilma B. Brauni selgesõnalise eelneva nõusolekuta
rangelt keelatud ning kujutab endast B. Brauni intellektuaalomandi õiguste rikkumist.
Mittesiduv dokumentide ja fotode osas. Mõeldud levitamiseks ainult tervishoiutöötajate
poolt. Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
* Enne kasutamist loe hoolikalt toote kasutusjuhendit.
Pea nõu oma arstiga, kelle poole Sa uriinipidamatuse
probleemiga pöördusid.
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Tootekood Suurus
Tooteid karbis
3132
S suurus (väike)
5 tugitampooni + 1 paigaldi
3133
M suurus (keskmine)
5 tugitampooni + 1 paigaldi
3022
S suurus (väike)
15 tugitampooni + 1 paigaldi
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Turustaja: B. Braun Medical OÜ
Pilvetee tn 8, 12618 Tallinn
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DIVEEN®

Tantsi, hüppa, naera või spordi - enesekindlalt ja muretult!

