
blaasondersteuning

Herbruikbaar silicone hulpmiddel 
om urineverlies door 
stressincontinentie te verminderen.  

 
 

Eenvoudig. Veilig. Effectief.   

OVER EFEMIA

• Kan dagelijks gebruikt worden tot 16 uur per dag of 
bij gelegenheden waar urineverlies  door 
stressincontinentie te verwachten is. 

 
  
 

 

•

 

Mag dagelijks worden hergebruikt gedurende 
3 maanden. 

•

  

 
Door het ontwerp altijd een correcte positionering.•

 

CE gecertificeerd als Klasse IIb Medical Device. 

•

 

Beschikbaar in 3 maten. 

 

 

 
Gebruik Efemia niet

•
 

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

 
 

  
 

 

 

Pelvitec BV  is de exclusieve distributeur van 
Efemia voor Nederland en België. 

Wij leveren aan ziekenhuizen en instellingen en 
via onze webshop ook rechtstreeks aan de 
patiënt. Onze deskundige medewerkers staan 
u graag te woord dus aarzel niet contact op te 
nemen als er vragen zijn of u een toelichting 
wenst. Wij adviseren u graag!

 

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen 
•

 

Gebruik als u gevoelig bent in het gebied van de vulva 
en/of de vagina een glijmiddel op waterbasis om irritatie 
voorkomen.   

  
 

  
 

Contact: 
Pelvitec BV
Rotterdamseweg 183-C
2629 HD Delft

Tel: +31 (0)10 3032290
info@pelvitec.nl
www.pelvitec.nl
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• Verminder  het gebruik van het hulpmiddel als u 
lichamelijke reacties ervaart die gerelateerd zijn aan 
Efemia en die niet van voorbijgaande aard zijn. 
Raadpleeg uw huisarts of medisch hulpverlener indien 
de reactie aanhoudt ondanks vermindering van het 
gebruik

Gemaakt van zachte, gladde en flexibele silicone van 
hoogwaardige medische kwaliteit.. 

•

• Een start set met de 3 maten is leverbaar voor het 
bepalen van de juiste maat. 



OVER STRESS INCONTINENTIE

 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.

 
 

Efemia is een herbruikbaar vaginaal in te brengen hulpmiddel 
van hoogwaardige silicone. Het is bedoeld om tijdelijke verlichting
te geven bij onvrijwillig urineverlies ten gevolge van 
stressincontinentie.

  
Efemia’s  ontwerp en werkingsmechanisme zijn gebaseerd op 
dezelfde wetenschappelijke principes en methodologie als de 
meest voorkomende chirurgische oplossingen om 
stressincontinentie te verhelpen. 

.
 

 

Efemia is getest in een gerandomiseerd onderzoek met 
controlegroep bij 97 vrouwen met de diagnose SUI. De 
vrouwen die Efemia gebruikten bereikten een gemiddelde 
reductie in urineverlies van 77%.  Het onderzoek, dat in 
2017 werd gehouden in 4 klinieken in Zweden, werd 
gecoördineerd door de uro-gynaecoloog Dr Aino Fianu 
Jonasson, Senior Scientist bij het Karolinska University 
Hospital in Stockholm. 

In een Quality of Life onderzoek in 2019 vond 75% van de 
28 vrouwen die het onderzoek voltooiden dat Efemia hun 
dagelijks leven verbeterde. 
 

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. 

Het bovenste deel van Efemia ondersteunt 
de mid-urethra. De urethra wordt niet 
geblokkeerd zodat plassen mogelijk is 
zonder het hulpmiddel te verwijderen.

 

 
 

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.

.

Lees meer en/of  bekijk een animatie op www.pelvitec.nl  
of www.efemia.se

 

Achterkant
Voorkant

Handgreep

Steunringen

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

Net als bij een tampon of menstruatie cup 
worden de steunringen geheel in de 
vaginale opening geschoven, zij blijven daar 
om de gewenste ondersteuning te kunnen 
verlenen.

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. 

 
 

 
 

OVER EFEMIA
BLAASONDERSTEUNING

 
 

HOE EFEMIA WERKT 
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Efemia's ontwerp maakt een correcte positionering in de 
vagina mogelijk zonder de hulp van medische professionals 
of applicatoren.


