
Invent Medic Sweden AB ger Efemia kontinensstöd till kvinnor i
operationskö
Invent Medic Sweden AB meddelar att bolaget under oktober kommer att erbjuda ett startset av produkten Efemia
kontinensstöd till alla kvinnor i Sverige som väntar på en operation för sin ansträngningsinkontinens.

Kampanjen ”Få stöd i kön” riktar sig till de kvinnor som idag väntar på en operation för sin ansträngningsinkontinens. I och med
den pågående Covid-19 pandemin har vårdköerna blivit extra långa, vilket lett till att inplanerade operationer blivit uppskjutna.
Detta inkluderar operationer för ansträngningsinkontinens och väntan på att få slippa besväras av sitt urinläckage blir därför
längre.

- Med den här kampanjen hoppas vi kunna underlätta vardagen för de kvinnor som står i kö för till exempel en TVT-operation även
i de regioner där vi inte är representerade och det känns mycket bra, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Efemia kontinensstöd introducerades på den svenska marknaden för två år sedan och finns idag som hjälpmedel i sju svenska
regioner samt i Norge, England, Holland och i flera kommuner i Danmark, däribland Köpenhamn. I Sverige kan Efemia köpas
direkt på efemia.se, de stora apotekskedjornas webhandelsplatser och i 33 av Apoteket ABs butiker.

- När jag ser tillbaka på vad vi åstadkommit under dessa två år är det med stolthet och framtidstro, säger VD Karin Bryder.
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Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets
produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma
vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market
under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.


