Fakta om problem med urinblåsan
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Urinproblem kan innebära att du har inkontinens; du kan inte kontrollera när du vill
kissa, eller att du har retention; du har svårt att kissa eller klarar inte att tömma din
urinblåsa helt.
Det finns ett stort mörkertal i antalet kvinnor som har inkontinensproblem eftersom
bara 25 procent söker sjukvård för sina problem1.
Andelen kvinnor som svarat att de haft någon form av urinläckage det gångna året är
upp till 51 procent, beroende på typ av urinläckage2.
Var tionde kvinna rapporterar veckovisa urinläckage3.
En typisk kateteranvändare använder kateter cirka fyra till sex gånger per dag.

Så tömmer man blåsan med en kateter
Så kallad RIK (Ren Intermittent Kateterisering) innebär att man för in en tappningskateter (ett
mycket tunt rör) in i urinblåsan genom urinröret. Då kan urinen sedan rinna ut genom katetern
och i toaletten. På detta sätt kan man hantera problem som urinläckage, plötsliga behov av att
kissa och oförmåga att tömma blåsan.
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Coloplast utvecklar produkter och tjänster som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt
(intim sjukvård). Genom ett nära samarbete med användarna utvecklas produktlösningar som motsvarar kundernas speciella
behov. Coloplast arbetar inom affärsområdena stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Coloplast arbetar globalt
och har över 10 000 anställda. Det svenska kontoret ligger i Kungsbacka, strax söder om Göteborg. www.coloplast.se

