Hitta Toa Lätt
i Stockholm, Göteborg, Malmö

Appen ”Hitta Toa Lätt” – din vän i nöden
WC, , tjotta, toa, figga, dass, hemlighuset, mugg. Vad
du än väljer att kalla det så finns det nu ett enkelt sätt
att hitta dit. Appen ”Hitta toa lätt” gör din vardag eller
besöket i storstan lite enklare.
Ladda ner Hitta toa lätt från App Store till
in iphone, så vet du alltid var närmaste toalett
finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Dessutom finns det ett test, tips och råd för
dig som lider av överaktiv blåsa.

Överaktiv blåsa – ett folkhälsoproblem

Irwin D, et al. EPIC Eur Urol 2006; 50: 1306-1316.
”Allmänhetens kissvanor” Resultat från en SIFO-undersökning genomförd
på uppdrag av Pfizer, 10 mars 2005.

Att ha en överaktiv blåsa, det vill säga problem att kontrollera när
man ska kissa, är en folksjukdom det sällan pratas öppet om. Många
tror att det är normalt och att det har med åldern att göra, men
överaktiv blåsa förekommer i alla åldrar1. Prata med din husläkare
om du är en av de 900 000 svenskar som lider av överaktiv blåsa2.
Det finns hjälp och botemedel!
1)
2

Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
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