
Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ålder, år 75 75 66 82 80 60 76 80 75 81

Radikal prostatektomi 2005 2017 2018 2007 2016 2016 2008 2001

Strålbehandling 2007 2008 2018

Transuretral resektion prostata, TUR-P 2018 2019

Beskriver stort läckage x x x x x

Beskriver litet läckage x x x x

Avföringsläckage

Lätt att applicera x x x x x x x

Obehag ex  skav x x

Ramlar av x x x x x

Minskat läckage x x x x x x

Ökad känsla av kontroll x x x x x

Ökad känsla av livskvalité x x x x x

Använder klämman regelbundet x x x x x

Använder inte klämman alls x x x x x

Återbesök för justering och undervisning x x x

Bakgrund
Män med urinläckage efter sin prostatabehandling berät-
tar att deras urininkontinens påverkar självkänslan, de 
känner osäkerhet och begränsar sig i livets olika möjlig-
heter. En del i uroterapin är att kunna erbjuda anpassade 
inkontinenshjälpmedel och att det finns fungerande upp-
handlade inkonti-
nenshjälpmedel att 
förskriva.
   Pacey Cuff är ett in-
tressant inkontinens-
hjälpmedel utifrån 
hållbarhet och dess 
funktion att klämma 
ihop uretra.

Syftet med pilotstudien är att utvärdera uretraklämman Pa-
cey Cuff, om dess funktion kan kopplas till ökad livskvalité 
hos män med urininkontinens efter prostatabehandling.

Metod
En pilotstudie med tio deltagare med vårdkontakt Region 
Jönköping prövade uretraklämman Pacey Cuff och utvär-
derades med intervju.

Resultat

Resultatet visar att fem av tio deltagare fick ökad kontroll, 
minskat urinläckage och ökad livskvalité med Pacey Cuff. 
Lika många fick inte Pacey Cuff att fungera.
   Deltagare som inte fick Pacey Cuff att fungera tog till sig 
bäckenbottenträning, anpassade sina absorberande in-
kontinenshjälpmedel och urindroppsuppsamlingshjälp-
medel.

Diskussion och slutsats
Pilotstudien ger bland annat en fingervisning att fysiska 
förutsättningar och kognetiva förutsättningar, kopplat till 
ålder påverkar resultatet.

Pacey Cuff uretraklämma fungerar, men bara för hälften 
av deltagarna. Önskvärt är att Pacey Cuff utvärderas i en 
större studie då den har en funktion som ger minskat urin-
läckage och ökad livskvalité hos de män som får den att 
fungera.
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Röster från deltagarna

– Ett fungerande inkontinenshjälpmedel för män 
med urinläckage efter behandling av prostata?

Uretraklämman, Pacey Cuff
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” Innan besökte jag gärna inte 
platser som jag inte varit  på 
innan,  där jag inte v isste var 
toaletten fanns”

” Mycket bra att använda när 
det är ex tra v iktigt att veta 
att man är tät,  kan nu sjunga i 
kören och sitta på styrelsemö-
ten utan att vara nervös att 
läcka”

Syfte


