
Diveen®

Notkunarleiðbeiningar

Virkni
Diveen® er hannað til að styðja við framvegg 
legganganna á svæðinu neðan við þvagblöðru-
hálsinn. Við áreynslu eykst þrýstingur frá 
þvagblöðrunni á eftirgefanlegan (hring) hluta 
búnaðarins. Verður það til þess að stífi (þykki 
endinn) hluti búnaðarins lyftist upp með 
vogarafli og styður við þvagrásina sem minnkar 
mjög líkurnar á þvagleka.
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1. Fyrir uppsetningu Diveen®
– Þvoðu hendur þínar vandlega og taktu
 Diveen® og ísetningarrörið úr umbúðunum. 

– Komdu þér fyrir í þægilegri stöðu: 
 annað hvort standandi með fætur beygða, eða sitjandi eða liggjandi. 

2. Uppsetning Diveen®

Diveen® má setja upp á sama hátt og túrtappa.
    Diveen® sett upp með ísetningaráhaldi 

Til þæginda getur þú notað ísetningaráhaldið sem fylgir með í kassanum til að
koma Diveen® fyrir.

 Undirbúningur fyrir uppsetningu Diveen®
– Fjarlægið þrýstistöngina úr ísetningarrörinu. 

– Klemmið hringinn varlega saman     og rennið Diveen® inn í ísetningarrörið. Notið 
vísifingur til að ýta á Diveen® þangað til það er komið alla leið inn í ísetningarrörið. 

– Setjið þrýstistöngina aftur í ísetningarrörið og þá er Diveen® tilbúið til
 uppsetningar. 

 Uppsetning Diveen®
– Setjið endann á ísetningarrörinu um það bil 2 cm inn í leggöngin     og ýtið síðan 

Diveen® inn með þrýstistönginni (sama aðferð og við að setja upp túrtappa).  

– Diveen® fer sjálfkrafa í rétta stöðu um leið og það er komið inn í leggöngin. 

– Fjarlægið, þvoið (með vatni og mildri sápu) og þurrkið ísetningarrörið og 
þrýstistöngina og geymið á hreinum og þurrum stað fram að næstu notkun. 

    Að nota Diveen® án ísetningarrörsins 
– Klemmið hringinn varlega saman     og setjið Diveen® varlega upp í leggöngin 

þangað til það fer sjálfkrafa í rétta stöðu.  
– Gangið úr skugga um að þráðurinn sem notaður er til að fjarlægja Diveen®
 standi út úr leggöngunum.

Diveen® má vera uppsett allan daginn, líka á meðan þvaglosun fer fram.

3. Diveen® fjarlægt
– Til að fjarlægja Diveen® úr leggöngunum skal toga varlega í fjarlægingarþráðinn. 

– Þvoið (með vatni og mildri sápu), þurrkið og geymið Diveen® á hreinum og
 þurrum stað fram að næstu notkun.

– Efnið sem er í Diveen® er ekki endurnýtanlegt – hendið því með almennu
 heimilissorpi.
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Diveen® ísetningaráhald

Diveen®

Stífur Hringur
hluti

Fjarlægingar-

Ísetningarrör

Þrýstistöng

þráður 

Ábendingar
Diveen® er búnaður sem komið er fyrir í leggöngum og er ætlaður 
konum með þvagleka, þ.e. áreynsluþvagleka eða blandaðan þvagleka.



Diveen®

12 klst
STJÓRN Á ÞVAGLEKA

Varúðarreglur
• Fjarlægið Diveen® að kvöldi eftir eins dags notkun. 
• Notið Diveen® ekki á sama tíma og lyf sem komið er fyrir 

í leggöngum.
• Hvert Diveen® má nota tvisvar. 
• Þvoið með mildri sápu og vatni. Notið ekki uppþvotta-, þvotta- eða hreinsiefni.
• Fyrir hverja endurnotkun skal þvo (með vatni og mildri sápu) og 

þurrka áhaldið og ísetningarrörið.

Viðvörun
• Ekki sturta Diveen® niður í klósettið.
• Hvert Diveen® skal einungis notað af einni manneskju og
 má ekki samnýta.

Aukaverkanir
• Ef þú finnur fyrir stöðugum óþægindum eða kláða, fjarlægðu þá Diveen® 

án tafar og leitaðu til læknis.

Frábendingar
• Diveen® er einungis ætlað til notkunar fyrir fullorðna
 (18 ára og eldri).
• Ekki skal nota Diveen® á meðgöngu.
• Eftir fæðingu skal bíða með að nota Diveen®, þar til úthreinsun er lokið 

og allir saumar grónir.
• Ekki skal nota Diveen® meðan á blæðingum stendur. 
• Fjarlægja skal Diveen® fyrir samfarir.
• Konur sem hafa ekki haft samfarir skulu ráðfæra sig við
 lækni áður en Diveen® er notað í fyrsta skipti.

Ráðlegging
• Vinsamlegast leitaðu ráða hjá lækni til þess að fá bestu mögulegu 

meðferð við þvagleka. 

Umboðsaðili á Íslandi fyrir vörur frá B.Braun er
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði, sími 550 3300.

B. Braun Medical
26 rue Armengaud
92210 Saint-Cloud, FRANCE
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