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SMERTEFULL BLÆRESYKDOM

INTERSTITIELL CYSTITT
Dette kortet er utgitt av 

Innehaveren av dette kortet har
en kronisk sykdom i urinblæren
som gir behov for hurtig tilgang

til toalett

Smertefull blære – Interstitiell cystitt
(IC) er en blæresykdom som kan gi
hyppig vannlating, unormalt kraftig 

vannlatingstrang og smerter
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