
Premeno® Duo hüvelykúp – használati útmutató  
(Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót!) 

Általános információ 

A hüvely hámszövetének (hüvelyfalnak) nedvességtartalmát, rugalmasságát és pH-ját egy nagyon 
finoman összehangolt rendszer szabályozza. 

Bizonyos élethelyzetekben, mint például menopauza alatt vagy után, szülés után, szoptatás alatt, 
hormonkészítmények szedése esetén, mentális zavarok esetén (stressz) vagy kemoterápiás kezelés után 
ez a szabályozó rendszer megváltozhat vagy felborulhat. Ennek következtében a hüvely szárazzá válhat, 
a savas hüvelyváladék-termelődésben zavar lép fel, mely a következő, általánosan előforduló tüneteket 
okozza: viszketés, égő érzés, égő érzés szexuális együttlét során, hüvelygyulladásra való hajlam. 
Mechanikus inger és szexuális együttlét hatására a hüvely hámszövetén kis hámsérülések alakulhatnak 
ki.  Ha a normál szintű tejsavtermelés csökken, a hüvelyfertőzés – és ezáltal a hüvelygyulladás (vaginitis) 
és a kellemetlen szagú váladéktermelés – esélye nagymértékben nő. 

A Premeno® Duo kettős hatással bír: egyszerre kétféle hüvelyi rendellenesség gyógyulását segíti. 

- Hialuronsav. Főként a bőr (nyálkahártya) nedvességtartalmáért és rugalmasságáért felel. Valamint 
fontos szerepe van a gyógyító folyamatokban és a szövetek helyreállításában is. A közelmúltban 
készült tanulmányok azt is kimutatták, hogy a hialuronsav gátolja a Candida albicans – a 
hüvelygomba-fertőzés leggyakoribb okozójának – elszaporodását is. Ösztrogénhiány is okozhat 
hialuronsav-csökkenést a hüvelyi hámban, aminek következtében csökken a nedvességtartalom, a 
rugalmasság és a szövetstabilitás is. 

- Tejsav/nátrium-laktát kombináció. Számos tényező lehet negatív hatással a hüvely természetes 
savas közegére, ilyen például az ösztrogénhiány vagy vérzés, melyek káros baktériumok vagy 
kórokozók elszaporodásához vezethetnek. A tejsav/nátrium-laktát kombinációja visszaállítja a 
hüvely pH-ját a természetes 3.8–4.5 értékek közé, ezáltal biztosítja a fertőzés kockázatának 
csökkenését. 

Ezek a hatóanyagok biokompatibilis, testazonos anyagok, ezért a használatuk mellett előforduló 
mellékhatások kockázata rendkívül alacsony. A hüvelykúp színezék- és illatanyagmentes, használata 
egyszerű. Alkalmazható rendszeresen, legfeljebb napi 1-szer, megelőző vagy terápiás kezelésként. A 
Premeno® Duo nem tartalmaz semmilyen hormont. 

Javallat 

- A Premeno® Duo egy hüvelykúp a hüvelyszárazság kezelésére, melynek okai lehetnek például a 
menopauza, stressz, szoptatás, antihormon kemoterápia kiegészítve helyi hormonkezeléssel vagy 
anélkül. Támogatja a sérült hüvelyi hámszövet gyógyulását. 

- Csökkenti a mechanikai hatások által okozott sérülések kockázatát, ezáltal csökkenti a bakteriális 
fertőzések kialakulásának esélyét is. Rendszeres használata biztosítja a hüvely megfelelő 
nedvességét, mely jó hatással van a szexuális érzékenységre is. 

- Növeli a fertőzések elleni védekezőképességet: megelőző kezelést nyújt a hüvelygyulladással és 
hüvelygomba-fertőzéssel szemben. 

 

Használat 

A hüvelykúp napi egyszeri, kétnaponta egyszeri vagy háromnaponta egyszeri adagolásban használva 
bizonyítottan hatékony a száraz hüvelyi hámszövet megelőzésében és kezelésében. 

A kúp hüvelybe való felhelyezése egyszerű. Ujjal szükséges a lehető legmélyebbre feltolni a hüvelyben, 
ahol néhány perc elteltével teljesen feloldódik. 

Ne használja a Premeno® Duo-t a lejárati időn (lásd a külső csomagoláson) túl! 

Menopauza alatt vagy után kialakult ösztrogénhiány okozta hüvelyszárazság esetén: 

Kezdeti kezelés: helyezzen be 1 hüvelykúpot este lefekvés előtt 10 egymást követő napon keresztül. 

Fenntartó kezelés: a hosszú távú hatás érdekében használjon háromnaponta 1 hüvelykúpot, amíg 
szükségesnek érzi. 

További javaslatok a használathoz 

Bizonyos egyedi esetekben a hüvelyi nedvesség nagymértékben nőhet, emiatt javasolt tisztasági betétet 
használni. Ha a hüvelyfal nagyon érzékeny, a kúp felhelyezését segítheti, ha közvetlenül használat előtt 
a hüvelykúpot rövid időre meleg víz alá tartja. 

Ellenjavallatok 

Orvosi felügyelet javasolt, amennyiben a hüvelykúpot akut vagy súlyos hüvelyi fertőzés mellett 
használja. 

Az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység esetén a hüvelykúpot ne használja. 

Várandósság esetén az összetevők magzatra való kockázata nem ismert. Az erre vonatkozó kutatások 
hiányában a hüvelykúp használata várandósság ideje alatt nem javasolt. 

Mivel a kúp módosított természetes zsírokat tartalmaz, ne használja a Premeno® Duo-t a természetes 
latexből készült óvszer vagy pesszárium/méhszájsapka alkalmazásával egy időben. 

Mellékhatások 

A hüvelykúp tejsavat tartalmaz, ezért bizonyos ritka esetekben enyhe bőrtünet (enyhe égő érzés vagy 
viszketés) előfordulhat, különösen akkor, ha a hüvelyi hámszövet nagyon száraz és/vagy sérült. Ezek a 
tünetek általában rövid időn belül elmúlnak. 

Összetétel: nátrium-hialuronát, tejsav, nátrium-laktát, természetes zsírok, ceteareth, méhviasz, 
szorbitán-monosztearát, makrogolok 

Tárolás: a Premeno® Duo-t száraz, fénytől védett helyen tárolja 4 °C és 25 °C között. 

Csomag tartalma: 10 db hüvelykúp 
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