
Zijn er vragen?  

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u 
ons bereiken via email  info@pelvitec.nl 

of telefonisch via nummer +31 (0)10 3032290 

 
 :  

Efemia Bladder Support wordt geproduceerd 
door Invent Medic Sweden  

 
.

Uw contact voor Nederland en België is Pelvitec bv.
Meer informatie vindt u op onze website: 

www.pelvitec.nl
. 

 
  

 
 

 

 
   

Over Efemia
Studies met Efemia

94% ondervond minder 
urineverlies  

 
 
 
 

Thuis uitproberen!  
 

 
  

 
 

Een vaginaal hulpmiddel dat 
urineverlies door stressincontinentie 

vermindert.  

 

                Veilig & effectief
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34 vrouwen met urineverlies tijdens 
hardlopen, testten Efemia Bladder Support. 

Bij 94% van de deelnemers werd ervaren 
dat er tijdens het hardlopen minder 

urineverlies optrad.   

Iedereen is anders, dus begin met de 
starter set om uit te vinden welke maat 

bij u het beste werkt en het meest 
comfortabel voelt.

  De set bevat alle 3 de maten. Heeft 
u de juiste maat gevonden dan is
 deze herbruikbaar gedurende 

3 maanden. 

Ref: CI8006-02

Meer informatie over studies vindt u 
op: efemia.se/en/ 

Trifold 99x210mm



Stress incontinentie Efemia Bladder Support Hoe Efemia werkt

Stress-geïnduceerde urine-incontinentie (SUI) is 
onvrijwillig urineverlies bij fysieke inspanning. Dit kan 
optreden tijdens lichamelijke activiteiten zoals oefenen 
of sporten maar ook bij niezen, hoesten of lachen. Het is 
de meest voorkomende vorm van incontinentie bij 
vrouwen en velen krijgen hiermee te maken.  

 
 

  

Efemia is een herbruikbaar vaginaal in te brengen hulpmiddel voor 
thuisgebruik. Het ontwerp is gebaseerd op dezelfde 
wetenschappelijke principes en methodologie als de meest 
voorkomende chirurgische oplossingen om stressincontinentie 
te verhelpen.. 

 

Fysiologie 

•Indien u zwanger bent, aangezien de effecten tijdens de 
zwangerschap niet zijn onderzocht. 

 
Gebruik Efemia niet

Gebruik indien u gevoelig bent in het gebied van de vulva en/of de 
vagina een glijmiddel op waterbasis om irritatie door het gebruik 
van Efemia te voorkomen. 
. 

 

Verminder  het gebruik van de Efemia als u lichaamsreacties 
ervaart in verband met de Efemia die niet van voorbijgaande aard 
zijn. Raadpleeg uw huisarts indien de reactie aanhoudt ondanks 
vermindering van het gebruik.   

Voorzorgsmaatregelen   

- Herbuikbaar gedurende 3 
    maanden

Materiaal: siliconen. 

Kan dagelijks gebruikt worden 
tot 16 uur per dag. 

Maten: 30 mm, 35 mm & 40 mm 
(de starterset bevat alle maten).  

 

- Zacht en comfortabel 
   materiaal 
- Klein en gemakkelijk in 
   gebruik 
- Kan ook gebruikt worden bij 
   ’high-impact’ oefeningen

 

- Ondersteunt vanaf laag in de 
   vagina

Voordelen Details

Als extra druk op de blaas wordt 
uitgeoefend zal de urethra (plasbuis) 
gewoonlijk sluiten met behulp van de 
bekkenbodem spieren die zich 
samentrekken richting de ligamenten 
waardoor urineverlies wordt 
voorkomen.

 
  

 
 
  

Met beschadigde ligamenten of 
zwakke bekkenbodem spieren kan 
dezelfde buikdruk ervoor zorgen 
dat de urethra niet voldoende sluit
en urineverlies optreedt. Dit is 
stress-geïnduceerde urine-
incontinentie.  

 

 
 

Met andere woorden: je staat niet alleen! 

1. Baarmoeder

2. Blaas

4. Urethra(plasbuis)

3. Vagina

5. Bekkenbodem

6. Efemia 
Bladder Support 

 

Zorg ervoor dat de steunringen 
geheel in de vagina en boven de 
bekkenbodem worden geplaatst,
 net als een tampon. 

 
 
 

1. Interne sfincter 2. Urethra(plasbuis)

3.Externe sfincter 

Steunringen 

Handgreep

Voorkant 

Vaginaal 

1.
2.

1.

2.

Als er druk op de blaas wordt 
uitgeoefend, wordt de 
mid-urethra licht tegen de 
steunringen van Efemia gedrukt 
waardoor deze buigt. Hierdoor 
wordt urineverlies voorkomen of 
verminderd. U kunt plassen zonder 
het hulpmiddel te verwijderen. 

 

.

1. Urethra(plasbuis) 2. Steunringen 

Steunringen

Bekkenbodem 

Schaamlippen 

Efemia wordt in de vagina gebracht 
tot de handgreep strak tegen het 
schaambeen/perineum ligt en 
de schaamlippen de handgreep
 bedekken 

 
 

 
 

1. Schaamlippen  

2. Vagina 2.
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