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Efemia is een medisch hulpmiddel bedoeld 
om stressincontinentie bij vrouwen tijdelijk 
te verminderen door het ondersteunen van 
het middelste deel van de plasbuis (urethra) 
via de vaginawand. 

 
   

  
             

 
      

 

 
          

      
       
 
 

 

Efemia is een herbruikbaar vaginaal hulpmiddel 
van siliconen van medische kwaliteit. Het is 
bedoeld om onvrijwillig urineverlies door 
stressincontinentie tijdelijk te verminderen. Het 
kan ononderbroken tot gedurende 16 uur per 
dag gebruikt worden of bij gelegenheden waarbij 
u een periode van SUI verwacht. 

De Efemia is verkrijgbaar in 3 maten voor 
optimaal comfort en effectiviteit. Mogelijk dient 
u meer dan één maat uit te proberen om te zien 
welke u het meeste comfort en de optimale 
reductie van incontinentie biedt. Sommige 
vrouwen hebben mogelijk  enige mate van 
uterovaginale prolaps, waardoor het passen van 
de Efemia misschien lastig kan zijn.

U kunt ervaren dat het gebruik van de Efemia 
wrijving veroorzaakt op de schaamlippen of op 
het slijmvlies, wat irritatie of schaafwonden kan 
veroorzaken. Dergelijke ervaringen verschillen 
sterk per persoon. Het kan voorkomen dat het 
gebied van de vulva en/of de vagina bij u droog 
is of extra gevoelig. Indien u al weet dat u in dit 
gebied extra gevoelig bent, of indien u irritatie of 
schaafwonden ervaart, kunt u een glijmiddel op 
waterbasis proberen bij het gebruik van de 
Efemia. 
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Stress-geïnduceerde urine-incontinentie (SUI) 
wordt gedefinieerd als onvrijwillig urineverlies 
bij fysieke inspanning, niezen of hoesten. De 
aandoening wordt niet gedefinieerd door de 
hoeveelheid of de frequentie van het 
urineverlies. 

Veel vrouwen ervaren incontinentie als een 
sociaal of hygiënisch probleem. SUI kan ook 
irritatie, eczeem en infecties in de 
schaamstreek veroorzaken als gevolg van de 
herhaalde blootstelling aan urine. 

Bedoeld Gebruik

Stressincontinentie

Aanbevelingen voor gebruik/
productbeschrijving

Gebruik Efemia niet

Voorzorgsmaatregelen

-indien u zwanger bent, aangezien de 
effecten tijdens de zwangerschap niet zijn 
onderzocht. 

-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 de Efemia te voorkomen.

-Verminder het gebruik van de Efemia indien 
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.
 



DE EFEMIA VERVANGEN

   

   

FABRIKANT
 

Figuur 1.

Figuur 2.

WERKWIJZE:

2.  

 

3.

LAD0046-01

Vervang de Efemia om de 3 maanden.   

AFVAL
Verwijder de Efemia als niet voor hergebruik 
geschikt plastic volgens de plaatselijke 
voorschriften. De primaire verpakking kan 
volgens de plaatselijke voorschriften als plastic 
voor hergebruik worden verwijderd en de 
secundaire verpakking als karton
  

4. Schoonmaken
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Voorafgaand aan het gebruik

Inbrengen van de Efemia

Verwijderen

a.  Zorg ervoor dat uw blaas leeg is 
     en was uw handen met water en zeep. 
b.  Neem de Efemia uit de verpakking 
     en spoel deze af met water. Dit 
     vermindert wrijving en vergemakkelijkt 
     het inbrengen in de vagina. 
c.  Neem een gemakkelijke houding aan. 
     Indien u staat, helpt het mogelijk om iets 
     door de knieën te gaan.

a. Houd de Efemia zo vast dat de achterkant 
    van de handgreep (zie figuur 1) naar beneden 
    is gericht in de richting van de bilnaad. Breng 
    de Efemia in een licht opwaarts gerichte hoek 
    in in uw vagina.
b. Duw de Efemia verder naar binnen tot de 
    handgreep rust op uw schaambeen/bilnaad 
    (zie figuur 2). Laat de schaamlippen de 
    handgreep bedekken.
.

a.  Leeg indien mogelijk uw blaas voorafgaand 
     aan het verwijderen van de Efemia.
b.  Pak het voorste deel van de handgreep vast 
     en trek de Efemia voorzichtig maar gestaag 
     uit de vagina.

.

Maak de Efemia schoon door een van de 
volgende methodes: 
i.  Spoel af met water voor onmiddellijk 
    hergebruik. 
ii. Kook gedurende 10 minuten in water 
    en laat de Efemia vervolgens drogen 
    aan de lucht. 
iii. Was de Efemia met water en zeep, bij 
    voorkeur een zeep voor intiem gebruik. 
    Spoel de Efemia vervolgens grondig af 
    met water om alle zeepresten te 
    verwijderen en laat de Efemia vervolgens 
    drogen aan de lucht. 
.


