
vaginaal ovules

De niet-hormonale 
behandeling van 
vaginale atrofie

Dosering

Bij vaginale atrofie / droogheid 
ten gevolge van de menopauze:

1 x daags 1 ovule voor het slapen gaan, 
gedurende 10 dagen, daarna 1 ovule 
per 3 dagen.

Preventie van vaginaal mycosen:

Aansluitend op een kuur met een antimyco-
ticum 1 x daags 1 ovule voor het slapen 
gaan, gedurende 20 dagen. Eventueel kan 
een onderhoudsdosering van 1 ovule per 3 
dagen worden ingesteld. Bij aanvang van de 
therapie kan in sommige gevallen een licht en 
voorbijgaand branderig gevoel optreden.

Ondersteuning van de genezing van 
beschadigd vagina epitheel:

1 x daags 1 ovule voor het slapen gaan 
gedurende 20 dagen
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vaginaal ovules

Verpakking
1 verpakking à 10 vaginaal ovules
Publieksprijs €12,95
Verkoop uitsluitend via apotheek
Z-Indexnummer: 15409740
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iddel
Samenstelling
Hyaluronzuur-natrium, melkzuur, natriumlactaat. 
Overige bestanddelen: vetten, ceteareth, bijenwas, 
sorbitaanmonostearaat, macrogolen

• Indicaties • Premeno®duo zijn vaginale ovules voor de behan-
deling van een droge vagina, die onder andere het gevolg kan 
zijn van de menopauze, stress, het geven van borstvoeding of een 
antihormonale chemotherapie, al of niet in combinatie met locale 
hormoontherapie. • Ondersteuning van de genezing van beschadigd 
vagina epitheel. • Vermindering van het risico van slijmvliesletsel 
door mechanische beschadiging en daarmee van het ontstaan van 
bacteriële infecties. Door regelmatig gebruik blijft de vochtigheid 
van de vagina op peil waardoor tevens een verbetering van het sek-
suele welbevinden plaats vindt. • Verbetering van de afweer tegen 
infecties: preventie van bacteriële vaginose (infectie van de vagina) 
en vaginale mycosen (schimmelinfectie van de vagina).
• Contra-indicaties In geval van acute of ernstige infecties van 
de vagina dient het middel onder toezicht van een arts te worden 
gebruikt. Bij een bekende overgevoeligheid voor een van de bestand-
delen mag het product niet worden gebruikt. Er zijn geen risico’s 
voor het ongeboren kind bekend, maar wegens het ontbreken van 
onderzoek hiernaar kan het gebruik van het product tijdens de 
zwangerschap niet worden aanbevolen. Aangezien de grondstof van 
de ovule mede uit gemodificeerde, natuurlijke vetten bestaat mogen 
condooms en diafragma’s van natuurlijk rubber niet in combinatie 
met Premeno®duo worden gebruikt.
• Bijwerkingen Aangezien het product melkzuur bevat kunnen in 
zeldzame gevallen, met name als het vagina slijmvlies zeer droog en/
of beschadigd is, geringe huidreacties optreden (licht branderig ge-
voel of jeuk). Deze verschijnselen verdwijnen meestal na korte tijd.
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