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TVS 3000, Efemia påverkan på livskvalité 

Summering 
Efemia har en signifikant positiv påverkan på livskvalitén hos kvinnor med själv-diagnostiserad 
ansträngningsinkontinens. 83% av deltagarna rapporterade att Efemia underlättade deras dagliga liv, 
från något till mycket. 

Syfte med undersökningen 
Undersökningen gjordes för att ta reda på hur Efemia påverkar den självupplevda livskvalitén hos 
kvinnor med ansträngningsinkontinens.  

Genomförande  
40 deltagare, med en medelålder av 58 år, rekryterades bland kvinnliga läsare av livsstilsmagasinet 
Femina. 30 deltagare fullföljde hela undersökningen. En validerad enkät, IIQ7, designad för att mäta 
graden av urininkontinens användes. Följande sju frågor ställdes:  

I vilken grad (Inte alls 0, Något 1, Måttligt 2 eller Mycket 3) påverkar ditt urinläckage din: 

1. Möjlighet att göra hushållsuppgifter (matlagning, städning, tvätt)? 
2. Möjlighet till fysiska aktiviteter, t.ex. promenader, simning eller annan aktivitet? 
3. Möjlighet till nöjen, t.ex. bio, konserter m.m.? 
4. Möjlighet att åka bil eller buss mer än 30 minuter? 
5. Möjlighet att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet?  
6. Känslomässig hälsa, t.ex. nervositet, depression m.m.? 
7. Känsla av frustration? 

Deltagarna svarade på enkäten vid studiestarten och efter 4 veckors användning av Efemia. 
Dessutom undersöktes deltagarnas nöjdhet med produkten. Studien utfördes enligt ICC/ESOMAR 
etiska riktlinjer för marknadsundersökningar och deltagarnas identitet var dold för Invent Medic.  

Resultat 

• Efemia förbättrade livskvalitén, vilket kan ses genom den signifikant genomsnittliga 
minskningen av inkontinensbesvär med 29% relaterat till alla parametrar/frågor. 

• Användandet av Efemia gav störst effekt på besvär av inkontinens vid fysiska aktiviteter och 
känslan av frustration på grund av inkontinens som minskade med 35% respektive 36%.   

• Antal kvinnor som rapporterade stor påverkan av sitt urinläckage vid fysisk aktivitet 
minskade med 71%, från 14 kvinnor vid studiens start till 4 kvinnor när Efemia användes. 

• 83% av deltagarna ansåg att Efemia underlättade deras vardag, ifrån något till mycket. 
• 6 av 10 deltagare kan tänka sig att rekommendera Efemia till en vän eller kollega och 5 av 10 

deltagare kommer att fortsätta och använda Efemia.  
• 6 deltagare ansåg att produkten var obekväm eller skavde. Tre av dessa hade torra 

slemhinnor.  

Två positiva kommentarer från undersökningen var: 

”Förvånansvärt lätt att använda. Och med bästa resultat!” 

”Jag har bara använt den vid träning och då har den fungerat perfekt. ” 
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