هل ترغب في المزيد من المعلومات؟
www.deumavan.com

مرهم الحماية ∂
يخفف مرهم الحماية ∆ من
الحرقان ،والحكة ،والتقرحات.
•
•
•

تركيبة ألمعيّة
لألعضاء
التناسلية

يوصى به للعناية بالمنطقة التناسلية
َ

حماية طبية لبشرة
المنطقة الحساسة

بحسب األستاذ الدكتور إيكو إي بيترسن

•
Kaymogyn GmbH
Dietzgenstraße 79
D-13156 Berlin
الهاتف+49 (0)30 235 93 82-0 :
فاكس+49 (0)30 235 93 82-9 :
البريد اإللكترونيinfo@Δ.com :

شريكنا في المبيعات في النمسا
Eimermacher Handels GmbH & Co KG
Engerbergstraße 5
A-4641 Steinhaus b. Wels
الهاتف+43 (0) 72 42 46 909-0 :
فاكس+43 (0) 72 42 46 909-20 :
البريد اإللكترونيoffice@eimermacher.at :

يدعم حاجز البشرة الطبيعي في الحماية من:
•
•
•
•

 I DS5116إصدار 2022/05

أحجام العبوات

مرهم الحماية ∂ المحايد  50مل و 125مل (دهون) 100 ،مل (علبة)
مرهم الحماية ∂ بالالفندر  50مل (دهون) 100 ،مل (علبة)
غسول ∂ المحايد زجاجة  200مل
غسول ∂ بالالفندر زجاجة  200مل

مرهم الحماية ∂ المحايد والالفندر .منتج طبي لالستخدام اليومي يوفر حماية موضعية لكامل
المنطقة الخارجية للمنطقة الحساسة (األعضاء التناسلية الخارجية لك َِل الجنسَ ين ،منطقة العجان والشرج).
لتخفيف اآلالم مثل الحكة ،والحرقان ،واالحمرار ،والتورم ،والجفاف ،والتقرحات .وللوقاية من اآلفات والتهيج
أثناء االتصال الجنسي واإلجهاد الحركي اآلخر .ال يُستخدم مع الواقي الذكري المصنوع من مادة الالتكس
(استخدم ً
بدل من ذلك البولي يوريثين أو  .)AT-10يُحظر على األمهات المرضعات استخدامه في منطقة الثدي.
يُرجى اتباع إرشادات االستخدامKaymogyn GmbH, Dietzgenstraße 79, 13156 Berlin .

يُستخدم للبشرة الجافة والمتشققة للمنطقة الحساسة ،خاصة أثناء
وبعد سنوات سن اليأس أو في حالة اإلصابة بمرض السكري
يمكن استخدامه بجانب أدوية عالج الحزاز المتصلب وآالم الفرج
بعد إزالة الثآليل التناسلية ،تمزق العجان/شق العجان أو
تطهيرالقضيب (الختان)
ألمراض الجلد االلتهابية المزمنة ،مثل الصدفية أو التهاب
الجلد العصبي

البول والبراز ،خاصة في حالة سلس البول أو البراز.
اإلجهاد الحركي من الجماع.
ارتداء حفاضات سلس البول أو ممارسة الرياضة (مثل ركوب
الدراجات) ،وأيضًا
مسببات األمراض التي يمكن أن تسبب التهابات في المسالك
البولية و/أو المنطقة التناسلية

الجنسين:
مناسب لك َِل
َ
يعتمد تكرار ومدة استخدام مرهم حماية المنطقة الحساسة على الحاجة.
يمكن استخدام مرهم الحماية ∂ كحماية موضعية خارجية
في المنطقة الحساسة الخارجية بالكامل :األعضاء التناسلية الخارجية
لإلناث والذكور ،منطقة العجان والشرج .يوصى باستخدام مرهم الحماية
∂ عدة مرات في اليوم ،أيضًا كإجراء وقائي.
•
•
•
•
•
•
•

كحماية وقائية ومستدامة قبل و
بعد اإلجهاد الحركي
بعد غسل المنطقة
قبل وبعد التبرز والتبول
قبل وبعد النشاط البدني
قبل وبعد االتصال الجنسي
كداعم مصاحب للتغيرات التي تطرأ على البشرة

أعىل درجة توافق بني الجسم واملنتج من خالل وصفة
طبية عالية النقاء.

اآلن سيساعدك مرهم الحماية
∂.

هل تعاني من حرقان ،أو حكة ،أو تقرحات؟

يحتوي مرهم الحماية ∂ الخالي من الماء على
الدهون والزيوت ذات الجودة الصيدالنية عالية النقاء فقط ،والتي
تم اعتمادها في عالج األمراض الجلدية منذ أكثر من  100عام.
•
•
•
•
•
•
•

خال من المستحلبات
ٍ
خال من المواد الحافظة (مثال بارابين)
ٍ
خال من الكحول
ٍ
خال من األلوان الصناعية
ٍ
خال من الهرمونات
ٍ
يحتوي على فيتامين هـ
نباتي

مرهم الحماية ∂
المحايد أيضًا ال يحتوي تمامًا على
أي عطور  -فهو مضاد للحساسية.
لذلك يمكن استخدامه أيضًا على
البشرة شديدة الحساسية والمعرضة للحساسية في المنطقة
الشرجية التناسلية ،ويوصى به رسم ًّيا من قِبل الجمعية األلمانية
للمساعدة في عالج البشرة والحساسية ،جمعية مسجلة.

غسول ∂
وخال من الصابون للنظافة
تنظيف مُرطب
ٍ
اليومية في المنطقة الخارجية الحساسة
والشرجية
•
•
•
•

طبقة حامية من األحماض لطيفة على
الجلد  -األس الهيدروجيني  4.5تقريبًا
يمكن استخدامه كغسول بعد إزالة الشعر
أيضًا لبشرة المنطقة الحساسة المجهدة
مُخت َبر من قبل أطباء الجلدية

طبقة رقيقة واقية تجعل البشرة في المنطقة الخارجية الحساسة
ومنطقة الشرج ناعمة ونضرة  -ومرهم الحماية ∆
مصنوع من تركيبة مبتكرة للغاية.
يخفف من الحرقان ،والحكة ،والتقرحات في بشرة
المنطقة الحساسة الجافة والمتضررة.
خال من الهرمونات والكحول والمستحلبات.
ٍ
يدعم حاجز البشرة الطبيعي.
ال يحرق البشرة عند دهنه.
منتج طبي معت َمد.
مختبر ومثبت فعاليته سرير ًّيا.
حاصل على جودة األدوية من ألمانيا.

إذا كان الجلد في المنطقة الحساسة به حرقان أو حكة أو
تقرحات ،فقد يكون ذلك مؤلمًا للغاية :حيث يعطى الجلد إشارة إلى
ضرورة المعالجة .ويُعتبر الجلد في المنطقة الحساسة أرق مما هو
عليه في مناطق الجسم األخرى ،وباعتباره منطقة مثيرة للشهوة
الجنسية ،فهو حساس بشكل خاص ويتمتع بدورة دموية جيدة .وفي
الوقت نفسه ،يؤدي وظائف وقائية مهمة .ومع ذلك ،إذا حدث نقص
من الدهون في الطبقة العليا من الجلد ،فستصبح الحماية ضعيفة.
ومن َث َّم يسبب نقص الدهون فقدان الجلد للرطوبة والمرونة،
ويصبح جا ًّفا ومتشق ًقا  -وبالتالي يصبح عرضة لدخول البكتيريا
والفطريات ،باإلضافة إلى التغيرات االلتهابية.
أسباب جفاف وإجهاد بشرة المنطقة الحساسة:
•
•
•
•
•
•
•

تغيرات في توازن الهرمونات
ً
(مثل في سن اليأس وأثناء الحمل وبعده)
الغسل المفرط للمنطقة الحساسة
عدم العناية أو العناية الخاطئة بالمنطقة الحساسة/بفتحة الشرج
العالج اإلشعاعي
اإلجهاد الحركي ،على سبيل المثال من خالل ممارسة الرياضة
األمراض الجلدية ،مثل الحزاز المتصلب ،وآالم الفرج
أمراض المناعة الذاتية ،مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي

