
Diveen®

ZAŽIJTE ZNOVU
POCIT SVOBODY 

NOVINKA

První intravaginální pomůcka  
k řešení ženské stresové inkontinence



Stresovou inkontinencí moči trpí miliony 
žen po celém světě. V České republice 
se s tímto problémem potýká asi 
300 tisíc žen. 

Přivádí vás do rozpaků smích, účast 
na večírku nebo sportování?

Únik moči může ovlivnit vaše každodenní 
aktivity. Může vám zabránit v mnoha 
věcech, které máte ráda.

Nedopusťte, aby vás tento problém 
přemohl.

Ulehčete si každodenní život

Diveen®

Zvolte diskrétní 

ochranu.

Vyberte si Diveen®. 



Diveen® je první a skutečně 
inovativní intravaginální pomůcka 
pro ženy trpící únikem moči 
z důvodu stresové inkontinence.

 � Unikátní a patentovaný mechanismus 
s klinicky potvrzenou účinností snižuje 
únik moči až o 69 %.1

 � Zavádí se bezpečně a stejně snadno 
jako tampon. Během dne ji není nutné 
vyjímat ani při použití toalety.

 � Poskytuje 100% diskrétní ochranu 
až na 12 hodin.

 � Dostupná ve dvou velikostech S a M. 

 � Biokompatibilní materiál.

 � Aplikátor je součástí každého balení. 

 � Na předpis i volně prodejná v lékárnách.

 � Poukaz na intravaginální pomůcku 
Diveen® Vám může předepsat například 
praktický lékař, urolog nebo gynekolog.



Kroužek

Pevná část

Šňůrka na vyjmutí

Vnitřní část aplikátoru

Vnější trubička aplikátoru
Diveen®

Diveen® aplikátor

Inovativní a patentovaný koncept2

Diveen®

Pomůcka Diveen® je navržena tak, aby 
podpořila stěnu pochvy v oblasti pod 
hrdlem močového měchýře. 

Při fyzické námaze, kašli nebo smíchu 
dochází k náhlému zvýšení nitrobřišního 
tlaku, který se přenáší přes měchýř 
na pružný kroužek. 

Pevná část pomůcky se tak posune 
nahoru, podepře močovou trubici 
a výrazně sníží riziko úniku moči.1



1. Před použitím pomůcky

 � Umyjte si ruce.

 � Zaujměte pohodlnou polohu.

2. Příprava pomůcky

 � Jemně sevřete kroužek pomůcky a zasuňte 
ho do vnější trubičky aplikátoru.

 � Nasaďte vnitřní část aplikátoru zpět 
do trubičky aplikátoru. Pomůcka Diveen® 
je nyní připravena k zavedení.

3. Zavedení pomůcky

 � Zasuňte vnější trubičku aplikátoru 
do pochvy.

 � Jemným tlakem na vnitřní část aplikátoru 
zaveďte pomůcku co nejhlouběji do pochvy 
(podobně jako u menstruačního tamponu).  

4. Vyjmutí pomůcky

 � Lehce zatáhněte za šňůrku a pomůcku 
vyjměte z pochvy.

Jak pomůcku Diveen® používat



 �  Úhradová skupina 02. 01. 01. 01 
(vložky, kapsy, intravaginální tampony, 
vložné pleny, fixační kalhotky)

 � Na poukaz je nutné uvádět stupeň 
inkontinence pacienta

 � Preskripční omezení: GER, GYN, CHI, 
NEF, NEU, PED, PRL, URN

 � Doporučená maloobchodní cena je 
529 Kč za balení

Diveen® – platí pouze pro I. a II. stupeň inkontinence

Katalog. 
číslo

Kód  
SÚKL

Obchodní 
název

Doplněk názvu Úhradová 
skupina

Úhrada s DPH 
(v Kč)

3132U 5010575 DIVEEN Inkontinenční 
pomůcka, 
small 5 ks

02.01.01.01 449,65 (ÚHR1) 
a 
502,55 (ÚHR2) 

3133U 5010576 DIVEEN Inkontinenční  
pomůcka,  
medium 5 ks

02.01.01.01 449,65 (ÚHR1) 
a 
502,55 (ÚHR2) 

Inkontinence Úhradová skupina Povinná spoluúčast 
pacienta

Inkontinence I. stupně 5 ks (1 bal) / měsíc 15 % (79,35 Kč) 

Inkontinence II. stupně 5 ks (1 bal) / měsíc  
25 ks (5 bal) / 3 měsíce

5 % (26,45 Kč)  
5 % (132,25 Kč)

Informace k preskripci

Diveen®



Informace pro objednání

Diveen linka B. Braun

Produkt je zařazen do systému úhrady 
zdravotních pojišťoven nebo jej můžete 
zakoupit v lékárnách.

Pokud si nejste jistá správnou velikostí, 
doporučujeme zakoupit zkušební balení, 
které obsahuje obě velikosti.

Chcete zjistit, zda je pro vás 
pomůcka Diveen® vhodná?

Rádi vám poradíme ve všední 
dny od 9:00 do 16:00.

Obsah balení Velikost Katalog. 
číslo

Kód  
SÚKL

Množstevní  
limit / měsíc

5 pomůcek + 1 aplikátor
malá 3132U 5010575 5 ks 

(1 balení)střední 3133U 5010576

Test set: 1 + 1 + aplikátor malá + střední 3025U - -

Mgr. Olga Panenková 
Zdravotní sestra  
a edukační specialistka

diveen.cz@bbraun.com   
+420-777 363 343
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Diveen linka B. Braun 
+420-777 363 343

Provoz pacientské linky ve všední dny v čase 9–16 hodin.

Více informací najdete 
na webových stránkách

www.diveen.cz 


