
Om Inkontinens
I Norge opplever nesten tre av ti kvinner og ca. 
80.000 menn urinlekkasje. Urinlekkasje er ikke 
forbeholdt eldre kvinner og menn, dette er noe 
som kan oppleves i enhver alder.

Urinlekkasje er mer vanlig enn hva mange tror. Det 
kan skje hvem som helst og når som helst. 

På grunn av urinrørets lengde (kortere hos kvinner 
enn hos menn) kan kvinner som trener hardt, eller 
etter fødsler, oppleve lekkasjer som følge av belast-
ning på bekkenbunnsmuskulaturen.

Opplever man urinlekkasje anbefaler vi å oppsøke 
lege. Det er viktig at man får kartlagt årsaken til 
lekkasjen, slik at man får riktig behandling. Da kan 
man kanskje bli kvitt lekkasjen, eller redusere den. 

Dersom urinlekkasjen er av varig art, eller man tren-
ger beskyttelse i en behandlingsperiode, kan legen i 
de fleste tilfeller gi inkontinensutstyr på blå-resept.

 

Produktveiledning og vareprøver
Er du usikker på hvilket produkt som passer for 
deg?

Ved siden av finner du noen korte spørsmål. Ved å 
besvare spørsmålene vil vi kunne anbefale  
produkter og sende gratis vareprøver til deg.

Vi hjelper deg med valg av produkt og tilbyr gratis  
vareprøver. Kontakt oss på tlf. 32 08 29 60 for  
nærmere informasjon om produktutvalg, om du 
ønsker en samtale med vår inkontinensveileder eller 
for avtale om hjemmebesøk.

I hvilke situasjoner opplever du 
urinlekkasje?
Når jeg nyser, ler, hoster eller er i fysisk aktivitet.
 
Jeg må plutselig på toalettet, men rekker ikke 
alltid frem i tide.

Det kommer dråper av og til, jeg bruker van-
ligvis “Mini” eller “Normal” sanitetsbind.

Det kommer små skvetter, noen ganger 
større skvetter, hver dag. Kanskje også om 
natten.

Jeg kommer meg til toalettet, men noen 
ganger har det kommet større mengder urin 
i produktet.

Jeg bruker beskyttelse både dag og natt.

Det er vanskelig å rekke toalettet i tide, jeg 
bytter produkt 3-4 ganger pr dag og noen 
ganger også om natten.

Jeg rekker ikke toalettet i tide, jeg har behov 
for større typer bleier for å kunne føle meg 
sikker gjennom dagen og natten.

Hvilken beskrivelse passer best 
til din situasjon?

Bien AS kan tilby bind og bleier for 
ulike typer og grader av urinlekkasje. 
Vi er opptatt av at produktene skal ha 
stor sugeevne, føles tørre i overflaten 
og samtidig være diskret og komforta-
ble å bruke. 

Vi fører også ulike truser, stol -og 
sengebeskyttelse samt et utvalg av 
hudpleieprodukter - både for kvinner 
og menn.



VI FØRER

BIEN AS er en bandagist som ble 
etablert i 1995 og har lokaler på 
Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen 
helse og sykepleieartikler og har 
ansatte med helsefaglig bakgrunn.

• Inkontinensprodukter
• Truser
• Katetre
• Stomiutstyr
• Brystproteser
• Brystholdere
• Næringsdrikker
• Sondeernæring
• Kompresjonsstrømper 

Vi kan tilby gratis hjemmebesøk
for tilpassing av brystproteser og for 
informasjon og veiledning ved stomi-   
bandasjering.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk for vei-   
ledning av produkter og
tjenester.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av
medisinske forbruksvarer på blå
resept.

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres og nedre Hallingdal
Onsdag – øvre Hallingdal
Torsdag – Numedal, Sigdal og  
         Krødsherad

Mandag – fredag
kl.08.00 – 16.00 

Telefon: 32 08 29 60
Telefax: 32 08 29 61
E-mail: bien@bien.as


