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ويؤدي مستوى اإلستروجني املنخفض إلى
تخفيض التروية الدموية للمهبل ،ونتيجة
لذلك يفقد املهبل ليونته ،ويصبح حساساً
وجافاً .إضافة لذلك تصبح األغشية
اخملاطية للمهبل أقل سمكاً .وتظهر
أعراض „جفاف املهبل“ كاحلرقة واحلكة
وتضرر اخلاليا الظهارية واإللتهابات واأللم
أثناء اجلماع ونشوء جروح أو تشققات ،وحتد
هذه املشاكل من ممارسة احلياة الطبيعية
بشكل كبير .باإلضافة إلى إنخفاض اإلفراز

يؤدي نقص تركيز اإلستروجني أيضاً إلى
تقليل إنتاج احلمض اللبني في جدار املهبل.
العواقب هي :زيادة درجة احلموضة بحيث
تصبح أكثر من  5,4وإضطراب مجموعة
بكتريا احلمض اللبني مع زيادة احلساسية
جتاه البكتريا املهبلية أو ما يدعى داء
املبياضات الفطري.
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أعراض منطية
 حرقة حكة آالم أثناء عملية اجلماع شعور قوي بجفاف املهبل -إلتهابات

جفاف املهبل ...
كثير من النساء ال يحبذن احلديث
عن هذه املسألة.
تعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء
من جفاف املهبل ،وحتى خالل وبعد
اإلياس تعاني امرأة من كل امرأتني من
هذه املشكلة ،حيت يقل إنتاج الهرمونات
اجلنسية مع بداية اإلياس .اليخضع اجلسم
األنثوي للتغيرات الهرمونية في مرحلة
سن اإلياس فقط ،فيمكن أن يظهر جفاف
املهبل كنتيجة لتغير التوازن الهرموني لدى
النساء بعد الوالدة أو أثناء فترة الرضاعة أو
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عند تناول األدوية الهرمونية أو بعد املعاجلة
الكيميائية .أيضاً تؤثر عوامل منط احلياة
مثل اإلجهاد وإرتفاع ضغط الدم سلباً على
رطوبة ودرجة حموضة املهبل .تُنَظم
رطوبة املهبل بالدرجة األولى من خالل
الهرمون األنثوي إستروجني .يؤدي نقص
اإلستروجني في اخلاليا الظهارية للمهبل إلى
تدهور سريع جداً للنسج .ينحسر الرشح
أي ترطيب جدار املهبل من اخلاليا الظهارية.

برميينو دو
حتاميل مهبلية

برميينو دو منتج طبي خال من الهرمونات وهو التحميلة
األولى التي تنظم رطوبة املهبل وكذلك تعيد درجة
احلموضة الطبيعية ملقاومة اإللتهابات.
برميينو دو مينح املهبل ما أخذته الطبيعة منه.
ماهي مكونات حتاميل
برميينو دو املهبلية؟

 Premeno ®duoبرميينو
دو يعيد ما أخذته
ا لطبيعة .
 خالية من الهرمونات تسرع الشفاء تزيد الرطوبة -خالية من البارابينات

حتتوي حتميلة برميينو دو على  5ميليغرام حمض
الهيالورونيك وكذلك على مزيج من احلمض اللبني
والكتات الصوديوم .إن مكونات املواد الفعالة هي مواد
ينتجها اجلسم ولذلك فإن تأثيراتها اجلانبية خفيفة
جداً .الحتتوي حتاميل برمينو دو على مواد حافظة
ولذلك فهي عدمية الرائحة والطعم.
لم يتم إضافة أية مواد نباتية مثل زيت شجرة الشاي
أو نبتة الصبر احلقيقي عمداً ،ألن تأثيرها اإليجابي
على املهبل لم يُثبَت بعد .التحاميل مغلفة
بشكل فردي.
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تراجع اإلستروجني وحمض الهيالورونيك خالل
سن اإلياس

سن اإلياس

•
•
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اإلستروجني
حمض الهيالورونيك

حمض الهيالورونيك

حمض الهيالورونيك هو مادة ينتجها اجلسم ويعتبر
أحدى أهم العناصر التركيبية في اجللد .وهو جزء
من النسيج اخلارجي اخللوي للحيوانات الفقرية
الذي يعطيها شكل نسجها وأعضائها ومينحها
املرونة ويخزن املاء .من الناحية الكيميائية يعد هذا
احلمض سكر اً متعدد اً )سكر مركب( ويتواجد بني
خاليا النسج .وقد عُرفَ تركيبه منذ عام ، 4545
واستخدامه معتمد منذ زمن طويل في طب العيون أو
في معاجلة أمراض املفاصل التنكسية.
يؤمن حمض الهيالورونيك في األحياز بني اخلاليا وصول
املاء واملواد املغذية إلى النسج .ولكون حمض
الهيالورونيك ميتص كمية من املاء تعادل  066مرة من
حجمه فيعتبر ذو أهمية كبيرة للمحتوى املائي
للنسج .يلعب حمض الهيالورونيك دوراً مهم اً حلفظ
متاسك ومرونة النسج الضامة في املهبل .باإلضافة
لذلك يزيد حمض الهيالورونيك من وتيرة تشكل
األوعية الدموية و يسَرع شفاء اجلروح.

احلمض اللبني

متتص حتميلة برميينو دو كمية من
املاء تعادل وزنها الذاتي  1000مرة.

تؤثر حتاميل برميينو دو بيولوجياً
وبذلك ترتبط على سطح جلد املهبل
(الظهار) بشكل ممتاز.

لقد كفلت الطبيعة توفير آلية مقاومة جيدة جداً ملهبل
النساء السليمات بني بدء اإلحاضة واإلياس وذلك حلمايته
من اجلراثيم املمرضة التي ميكن أن تنتقل أثناء عملية
اجلماع .العامل األساسي ملقاومة هذه العدوى هو درجة
حموضة السائل املهبلي .وتتراوح درجة احلموضة بني  3,8ـ
 . 4,7إن درجة احلموضة هذه ال تتحملها عادة أية جرثومة
ممرضة .يتم تكوين احلمض اللبني بتوجيه من اإلستروجني
في اخلاليا الظهارية .يؤدي نقص اإلستروجني في خاليا
املهبل الظهارية ،وما يرتبط بذلك من نقص في السائل
املهبلي والعوامل الوقائية ،إلى زيادة النشاط امليكروبي في
املهبل مع خطر حدوث التهاب بكتيري.
إن استخدام احلمض اللبني خلفض درجة حموضة املهبل
هو طريقة مستخدمة ومنصوح بها منذ زمن طويل ملعاجلة
إلتهابات املهبل البكتيرية وقائياً.

تنفذ حتاميل برميينو دو في النسج
بشكل عميق وتزودها بالرطوبة ،وهي
تدعم النسيج الضام وتزيد مرونته
وحتسن التروية الدموية ،ويساعد هذا
بدوره على شفاء اجلروح والتشققات
التي تنجم عن اجلفاف املهبلي.
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برميينو دو
حتاميل مهبلية
تصلح أيضاً
للنساء األصغر
سناً الالتي يعانني
من جفاف املهبل.

ملن تصلح حتاميل برميينو دو املهبلية؟
للنساء:
• خالل وبعد اإلياس،
• بعد الوالدة،
• خالل اإلرضاع،
• عند تناول مستحضرات هرمونية،
• عند اإلضطرابات النفسية (اإلجهاد)،
• بعد املعاجلة من السرطان (العالج الكيميائي)،
• في حالة اإللتهابات الفطرية املتكررة.

اإلياس (سن اليأس)

سن اخلصوبة

بعد إنقطاع الطمث

قناة فالوب
الرحم
عنق الرحم
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اإلياس هو أعراض طبيعية تظهر عند جميع النساء بعد سن
الربعني .بدءاً من أول حيض نظامي يكون اجلسم األنثوي
جاهزاً إلجناب األطفال .ويلعب هرمون اإلستروجني دوراً مهماً
في ذلك .يتناقص تكوين اإلستروجني في املبايض كثيراً
وتصبح املبايض أصغر تدريجياً .يتحدد التوازن الهرموني
اجلديد ومن خالل ذلك تظهر لدى كثير من النساء سلسلة
من األعراض اخملتلفة.

ماهو اإلياس؟
أعراض اإلياس النمطية
• تعرق شديد (في الليل)
• الهبات الساخنة
• املهبل اجلاف
• آالم أثناء عملية اجلماع
• إنخفاض الرغبة اجلنسية
• إلتهاب املسالك البولية بشكل متكرر*
• التبول الالإرادي*

ميكن تقسيم سن اإلياس طبقاً لنموذج الدورة الشهرية
إلى مراحل مختلفة ،وتستند هذه املراحل على قيم املعدل
واحلدود العمرية وتختلف من سيدة إلى أخرى.

أعراض اإلياس غير النمطية
• اإلكتئاب*
• إضطرابات النوم*
• التهيج
• الدوار*
• خفقان القلب*

اإلياس

اإلياس هو زمن أخر دورة شهرية نظامية.
وميكن حتديد هذا احلدث في وقت الحق ،بعد مرور سنة لم
حتدث فيها الدورة الشهرية.
في هوالندا يبلغ معدل سن اإلياس  51سنة %90 .من
النساء بعمر  56سنة قد تخطني اإلياس ،وقد مضت
سنوات اخلصوبة لديهن.

فترة مابعد اإلياس

*ال تستطيعني معاجلة هذه األعراض
بنفسكِ ،ينبغي عليك زيارة طبيبكِ.
تؤثر حتاميل برميينو دو ضد جفاف املهبل
فقط ،وال تؤثر على أعراض اإلياس األخرى.
وهي متنع حدوث آالم أثناء عملية اجلماع
وتساعد على شفاء اجلروح والتشققات
في جدار املهبل.

الحتدث في هذه املرحلة الدورة الشهرية .في السنوات
اخلمسة األولى من هذه املرحلة تبدي املبايض نشاطاً
خفيفاً .تقل أعراض اإلياس النمطية مثل الهبات الساخنة
والتعرق وغير ذلك من األعراض خالل مرحلة ما بعد اإلياس
املتأخرة ،بينما تبقى األعراض املهبلية في الغالب على
حالها .متتد مرحلة اإلياس املتأخرة على مدى حياة املرأة.
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أعراض اإلياس

حتى قبل فترة قصيرة كان يفترض بأن ثلثي النساء تقريباً
يعانني من األعراض في فترة اإلياس ،بينما عند بقية النساء
يكون اإلياس خالياً من األعراض .ومع ذلك فقد تبني أن %95
من النساء بعمر  52حتى  65سنة في فينليندا يعانني من
أعراض اإلياس بشدة متفاوتة.

املهبل اجلاف خالل
وبعد اإلياس

تتعلق اإلصابة بجفاف املهبل قبل وبعد اإلياس بتغيرات
التوازن الهرموني .وتلك عملية نظامية وطبيعية ،يحصل
فيها بشكل خاص تراجع سريع لتكوين اإلستروجني .وهذا
يؤدي إلى أن تصبح نسج املهبل والطبقة السطحية أقل
سماكة وأكثر جفافاً وأقل املرونة .وهذا يؤدي إلى ظهور
األعراض مثل احلكة واحلرقة وجفاف املهبل واآلالم واآلالم
أثناء عملية اجلماع وإحمرار الشفرين .باإلضافة لذلك
تصبح النسج أكثر حساسية لإللتهابات املهبلية .غالباً
ما يقال أن املهبل يتكون من أغشية مخاطية ،لكن هذا
غير صحيح .تتكون أنسجة املهبل من نفس تركيبة اجللد
(ظهائر) كبقية اجلسم.
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برميينو دو في حالة
اإللتهابات املهبلية
داء املبيضات (إلتهابات فطرية) لدى

النساء األصغر واألكبر سناً

أيضاً ملنع حصول داء
املبيضات (اإللتهاب
الفطري)

يرتبط داء املبيضات في املهبل غالباً بأعراض إلتهاب نسج
املهبل .وتظهر في الغالب بقع حمراء على اجلهة الداخلية
للشفرين وجتمعات لسوائل في النسج وحكة وحرقة
وتشققات وآالم يحصل البعض منها أثناء عملية اجلماع.
كما تبدو إفرازات املهبل عدمية الرائحة بيضاء اللون ولدنة.
عند ظهور هذه األعراض يجب عليكِ الذهاب إلى طبيبكِ
ليقوم بالتشخيص ووصف العالج املضاد لإللتهابات
الفطرية .تصاب الكثير من النساء بعد فترة وجيزة بداء
املبيضات (اإللتهاب الفطري) من جديد .وبشكل خاص
بعد فترة عالج قصيرة لإلتهاب الفطري بواسطة الدواء
املتوفر حالياً مثل „فلوكونازول“ يجب أن تستريح النسج
املهبلية .في الغالب تدخل الفطريات املرضية مجدداً في
نسج املهبل من خالل التشققات واجلروح الناشئة بحيث
يظهر املرض بشكل متكرر.
عندما تستخدمني برميينو دو مباشرة بعد الدواء املضاد
للفطر تشفى النسج املهبلية املتضررة بسبب اإللتهاب
بشكل أسرع ،وذلك ألن حتاميل برميينو دو متلك إمكانية
تسريع شفاء اجلروح وذلك يجعل النسج املهبلية أقل
عرضة لإلصابة باإللتهابات مجدداً.
عالوة على ذلك فقد مت إثبات أن حمض الهيالورونيك الذي
يشكل جزءاً فعاالً من حتاميل برميينو دو ذو تأثير مثبط
لنمو فطر املبيضات وإلتصاقه بخاليا النسج.
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برميينو دو للنساء
األصغر و األكبر سناً
وهو يستخدم

حتديد اجلرعة في حالة اإلصابة بداء املبيضات :
تصلح املعطيات التالية لالستخدام خالل املعاجلة بدواء
مضاد للفطريات املرضية :أدخلي حتميلة واحدة في املهبل
مساءً قبل النوم وذلك ملدة  20يوماً .أما لالستخدام ملدة
طويلة بإمكانك إدخال حتميلة واحدة كل ثالثة أيام .نادراً
ما تظهر في بداية العالج حرقة مؤقتة .إذا حصلتِ على
معاجلة ضد اإللتهابات الفطرية ملدة يوم واحد فيجب عليكِ
اإلنتظار ملدة  5ايام قبل البدء باستخدام حتاميل برميينو دو.

إلتهاب املهبل البكتيري في سن اإلياس

.يتناقص تركيز اإلستروجني خالل اإلياس.
يشارك اإلستروجني في تكوين احلمض اللبني في نسج
املهبل .يضمن احلمض اللبني وسطاً حمضياً في املهبل
(درجة احلموضة  )4,5 - 3,8والذي يشكل وقايةً طبيعيةً
ضد اإللتهابات املهبلية .ومن املعروف أن املهبل اجلاف
واإلحتمال املتزايد لإلصابة باإللتهابات املهبلية متعلق
بنفس التغيرات الهرمونية .إلتهاب املهبل البكتيري هو
إلتهاب مهبلي يظهر في سن اإلياس كنتيجة لتغير
مستوى الهرمون ويؤدي إلى اختالل ميكروبات املهبل.

11

إذا كنت تعتقدين بأن اإلفرازات
املهبلية عندك متعلقة مبرض
جنسي قابل للعدوى فعليك الذهاب
إلى طبيبكِ أو إلى مستشفى
أمراض جنسية.

اإللتهابات الفطرية
والبكتيرية املهبلية
ليست أمراض
جنسية قابلة
للنقل .

يتميز إلتهاب املهبل البكتيري مبايلي:
• درجة حموضة متناقصة في املهبل (درجة احلموضة
أكثر من .)4,5
• غياب بكتريا „الكتوباسيلني“ املصنّعة للحمض اللبني.
• إفرازات في الغالب لدنة ذات لون أبيض مائل للرمادي
ورائحة كريهة أقرب لرائحة السمك ميكن اإلحساس بها
بوضوح أثناء عملية اجلماع.
• ال يظهر عادةً إحمرار أو إلتهاب في نسج املهبل .يظهر
أحياناً تهيج الشفرين واملهبل.
• عملية اجلماع ليست مؤملة.
تضمن إضافة احلمض اللبني إلى حتاميل برميينو دو املهبلية
احملتوى احلمضي املثالي في املهبل.
تعيد حتاميل برميينو دو درجة احلموضة الصحية في املهبل،
وهي تعوض احلمض اللبني الذي يتراجع تكوينه في اإلياس.
التأثير املزدوج لتحاميل برميينو دو (من خالل محتوى
التحاميل من حمض الهيالورونيك واحلمض اللبني) هو
املعاجلة املركبة اإلضافية واملثالية ملنع اإللتهابات املهبلية
البكتيرية عند النساء في مرحلة اإلياس

كيف تُستخدم حتاميل برميينو دو
املهبلية؟

مطباق للتحاميل متوفر في جميع
الصيدليات.
الرقم الدوائي املركزي للمنتج
7794977

ملعاجلة جفاف الظهار املهبلي والوقاية منه تستخدم
حتميلة واحدة يومياً حتى حتميلة واحدة كل ثالثة أيام .يتم
إدخال التحميلة في املهبل ببساطة :يتم إدخال التحميلة
عميقاً بقدر ما ميكن في املهبل بواسطة األصبع أو
بواسطة مطباق ،حيث تذوب التحميلة هناك خالل دقائق
قليلة.
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حتديد االستخدام في حالة اإللتهاب املهبلي
البكتيري خالل مرحلة اإلياس:
استخدام أولي :إدخال حتميلة واحدة في املهبل يومياً
مساءً قبل النوم ملدة  10أيام متتالية.
عالج املداومة :من أجل التأثير الدائم بإمكانكِ ادخال
حتميلة واحدة في املهبل كل ثالثة أيام للفترة الزمنية
التي ترغبني بها´.

الدراسات السريرية

لقد أوضحت دراسة شملت  150امرأة في فترة ما بعد
اإلياس في أربع „مستشفيات متخصصة باإلياس“
وعيادات أمراض نسائية بأن  %9فقط من النساء ال يزلن
يعانني من جفاف املهبل بعد  4أسابيع من املعاجلة.

%80

%100

%40

%60

%20

%0

وقد بينت دراسة أخرى أجريت على نساء عانني من جفاف
املهبل بسبب اإلصابة بسرطان الثدي أن التحاميل التي
حتتوي على حمض الهيالورونيك أدت إلى حتسن مهم
لألعراض التالية:
تغير األعراض خالل الدراسة
تراجع األعراض في نهاية الدراسة ()%
تراجع األعراض
% 66,1

احلرقة

%71,0

اجلفاف

% 85,0

احلكة

%72,7

األلم

% 78,3

تشقق اجللد

%30,3

الشعور باحلرقة

% 78,5

إحمرار

%50,5

األلم أثناء عملية اجلماع

% 86,7

إلتهاب

%79,5

الشعور بالضيق

ن = 100

13

تقريباً

تراجع األعراض

تقريباً

ميكنكم طلب حتاميل
برميينو دو عن طريق موقع
اإلنترنت.

بعض احلقائق عن املهبل اجلاف
• بينت الدراسات الكبيرة بأن  %55من
• وبعكس أعراض سن اإلياس األخرى يزداد
النساء في سن اإلياس يعانني من جفاف
اجلفاف املهبلي بتقدم العمر أكثر.
املهبل.
• تؤدي رطوبة املهبل غير الكافية في
• لقد كان يفترض منذ وقت ليس ببعيد
الغالب إلى احلكة وتهيج اجللد وشعور
بأن تناقص رطوبة املهبل تبدأ بعد
باحلرقة وألم عند التبول وأثناء اجلماع.
سنوات طويلة من اإلياس .إال أنه في
• يرتبط املهبل اجلاف مبشاكل أثناء اجلماع
الوقت الراهن يسود الرأي بأن األمر ميكن
وذلك بسبب فقدان املقدرة على اإلنزالق،
أن يتعلق مبشكلة سن اإلياس املبكر.
بعد اإلياس تظهر الشكاوي التي تكون
• يظهر نقص الرطوبة املهبلية لدى %25
في الغالب غير متعلقة بعملية اجلماع.
من النساء في سن ما قبل اإلياس ولدى
أكثر من  %50لدى النساء في سن
مابعد اإلياس أي في سن يتراوح بني
 50ـ  60عاماً .وهذه املشكلة مزعجة
متاماً مثل أعراض سن اإلياس التي ميكن
التعرف عليها بوضوح مثل الهبات
الساخنة والتعرق.
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نصائح

• يُنصح بالنشاط اجلنسي املنتظم من
أجل احملافظة على الصحة املهبلية ،وفقاً
لـ
(Journal of Obstetrics and Gynaecology

•
•

•
)Canada 2004;26(5):503-8
• إذا كنتِ تعانني من إفرازات مهبلية بيضاء •
اللون وغير سميكة و ذات رائحة مزعجة
•
قبل استخدام حتاميل برميينو دو ،فيجب
عليك مراجعة طبيب األمراض النسائية.
• ارتدي قدر اإلمكان مالبس داخلية قطنية.
• ال تستخدمي الدوش املهبلي أو الصابون
املعطر ،اغسلي فقط خارجياً.

اعتادي بهدوء على جميع تغيرات
جسمكِ.
نامي ملدة كافية وال تقومي بنشاطات
أكثر من الالزم.
تغذي بشكل صحي وإنتبهي إلى وزنك.
تقوي القهوة والشاي األسود والكحول
الهبات الساخنة.
ارتدي ألبسة بطبقات رقيقة متعددة إذا
كنت تعانني من الهبات الساخنة ،بحيث
ميكنك خلع طبقة إذا أصبح اجلو ساخناً
بالنسبة لك.

أين ميكنني شراء التحاميل املهبلية برميينو دو؟
ـ في الصيدليات وفي صيدليات اإلنترنت
ـ عن طريق اإلنترنت:
الحتتاج حتاميل برميينو دو املهبلية إلى وصفة طبية.
www.medintim-shop.de

كم هو ثمن حتاميل برمينو دو املهبلية؟

يبلغ سعر مبيع عبوة حتاميل برميينو دو املهبلية والتي حتتوي على  10حتاميل
في أملانيا  12,50يورو تقريباً.
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• خالية من الهرمونات
• تساعد على شفاء اجلروح
• تزيد الرطوبة
• مفعولها يستمر طويالً
• درجة احلموضة املناسبة
• متلك صفات إنزالقية ممتازة
• متنع منو الفطر املرضي (املبيضات)
• خالية من البارابينات
• يتم احلصول عليها في الصيدليات/
صيدليات اإلنترنت
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الرقم الدوائي املركزي للمنتج 6078411
عالمة „سي أي“ للمنتج الطبي
0459

التسويق:
Kessel Marketing & Vetriebs GmbH
Kelsterbacher Strasse 28
Mörfelden-Walldorf 64546

الشركة املصنعة:
DeltaMed GmbH
Friedberg 61169

هاتف+49 (0) 6105 20 37 20 :
فاكس+49 (0) 6105 45 59 01 :
البريد اإلليكترونيservice@medintim.de :

www.premeno.info
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