
Allt som är nytt kan vara lite svårt i 
början. Men är du avslappnad, tar god 
tid på dig samt följer instruktionen så 
lär du dig snabbt.

Contrelle Kontinensbåge placeras i 
slidan där den stödjer blåshalsen. 

Bäckenbottens naturliga sätt att sluta 
tätt återskapas och du får tillbaka kon-
trollen över urinblåsan. Tack vare detta, 
kan du leva precis som innan du fick 
inkontinensbesvär.

Kontinensbågen kan med fördel an-
vändas när man joggar, simmar eller 
motionerar, utan att ha bekymmer för 
urinläckage.

Contrelle Kontinensbåge finns i 3 stor-
lekar.  Det är lämpligt att börja med den 
minsta storleken och sedan pröva sig 
fram till den storlek som känns bekvä-
mast och har bäst effekt.
 
Den förs in i slidan med hjälp av en 
applikator, som gör införandet både 
enkelt och hygieniskt. 

Kom ihåg att varje Kontinensbåge bara 
kan användas en gång.
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a. Kontinensbåge
b. Vingar
c. Fördjupning
d. Vätskeavvisande snöre
e. Applikator



Instruktion

•    Tvätta händerna innan du öppnar förpacknin-
gen.

•    Håll kontinensbågen under rinnande kallt 
vatten. Krama ur den 8-10 gånger så att den 
blir ordentligt genomfuktad.

•    Den ökar då till sin rätta storlek och kan inte 
ta upp fukt från slidan.

•    Krama ur överflödigt vatten.

•    Sätt snöret runt den nedersta änden av 
applikatorn, så att knuten hamnar i den lilla 
fördjupningen.

•    Drag bågen upp på applikatorn så att toppen 
hamnar mitt i bågens fördjupning.

•    Lite glidsalva, för vaginalt bruk eller en 
droppe barnolja, på toppen av bågen brukar 
underlätta införandet.

•    Efter övergångsåldern kan hormonbehan-
dling lokalt i slidan göra det lättare att an-
vända Kontinensbågen.

2.

1.
Innan du börjar, läs igenom bruksanvisningen 
noga. Ha den ev. liggande på golvet eller hand-
fatet så du kan läsa under tiden.

Så här sätts Kontinensbågen på applikatorn.

TIPS!



•    Inta en bekväm ställning som gör det lätt att 
föra in kontinensbågen.

•    När du greppar applikatorn, håll tummen på 
den räfflade ytan. 

•    Vänd Kontinensbågen så att dess vingar 
pekar fram emot urinröret respektive bakåt 
mot ändtarmen.

•    Sära på blygdläpparna med ena handen och 
för in Kontinensbågen så långt att tummen 
rör vid underlivet.

•    Den räfflade ytan ska nu vara precis utanför 
slidmynningen.

•    Lyft av snöret och tag försiktigt av applika-
torn.

•    Efter rengöring med tvål och ljummet vatten 
kan applikatorn användas igen
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1. Urinblåsa
2. Blåshals
3. Livmoder
4. Livmodershals
5. Slida 

Contrelle Kontinensbåge sitter nu bekvämt i 
slidan och vingarna pressar tätt mot urin-
röret och ändtarmen. 

Tänk på att kontinensbågen bara är effektiv då 
den är rätt införd.

Contrelle Kontinensbåge kan användas dagli-
gen upp till 16 timmar i sträck. Den ska inte tas 
ut vid toalettbesök. 

När du ska ta bort Kontinensbågen dra försiktigt 
i snöret.

Contrelle Kontinensbåge får inte spolas ner i 
toaletten.
                     



Viktigt att veta
•    Det är viktigt att slappna av och ta 

god tid på dig när kontinensbågen 

förs in. Är du spänd, spänner sig 

även musklerna i slidan. 

•    Vid blödning, irritation eller liknande 

kontaktar du din läkare eller urote-

rapeut.

•    Vid menstruation bör kontinensbå-

gen bytas var 4-6 timma. Kontinens-

bågen skall inte användas tillsam-

mans med tampong.

•    Kontinensbågen ska inte användas 

vid infektion i slidan.

•    Vid graviditet konsulteras läkare 

innan Kontinensbågen används.

•    Kontinensbågen ska tas ut före 

samlag.

Tonic shock syndrome, TSS, är en mycket sällsynt sjukdom som orsakas av bakterien, Staphylococcus aureus. 
Omkring hälften av fallen drabbar menstruerande kvinnor som använder tampong. I de flesta fall handlar det om 
yngre kvinnor som använder tamponger med hög uppsugningsförmåga. Contrelle Kontinensbåge har ingen upp-
sugningsförmåga när den är genomfuktad med vatten före användning. Även om risken är minimal är det viktigt 
att känna till symtomen, eftersom det är en allvarlig sjukdom, som kräver omedelbar behandling. Symtomen på 
TSS är plötsligt hög feber (oftast över 39° C), hudutslag som liknar solbränna, i vissa fall diarré, kräkning, ont i 
halsen och yrsel. Vid dessa symtom är det viktigt att ta ut Contrelle Kontinensbåge och kontakta läkare snarast 
möjligt. Informera läkaren om att du har använt Contrelle Kontinensbåge.

•    Använd inte några andra hjälpmedel 

än den medföljande applikatorn för 

att föra in kontinensbågen.

•    Contrelle Kontinensbåge är en en-

gångsprodukt och skall kastas efter 

varje användningstillfälle.

•    Om Contrelle Kontinensbåge an-

vänds på något annat sätt än vad 

som föreskrivs i bruksanvisningen 

har CODAN inte något ansvar för 

skador som kan uppstå.


