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Özel bölge için tıbbi cilt 
koruması

Prof. Dr. Eiko E. Petersen öneriyor

Doğal ve Lavantalı ∂ Koruyucu Merhem. Tüm özel bölgenin (kadın ve erkek 
için genital, perineal ve anal bölgelerin dış kısmı) günlük bölgesel, dış koruması için tıbbi 
ürün. Kaşınma, yanma, kızarıklık, şişlik, kuruluk ve pişik ağrıları gibi rahatsızlıkların gideril-
mesi için. Cinsel ilişki ve diğer mekanik stresler sırasında lezyonların ve tahrişlerin önlen-
mesi için. Lateks prezervatif kullanmayın (bunun yerine poliüretan veya AT-10). Emziren 
annelerde meme bölgesinde kullanılmamalıdır. Lütfen kullanım kılavuzunu dikkate alın.  
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Özel bölge merheminin kullanım sıklığı ve süresi ihtiyaca bağlıdır. 
∂ Koruyucu Merhem, özel bölgenin dış kısmındaki deri-
nin tamamına bölgesel, dış koruma olarak uygulanabilir: Erkek ve 
kadın için genital, perineal ve anal bölgelerin dış kısmı. ∂ 
Koruyucu Merhem‘in önleyici bir önlem olarak günde birden fazla 
uygulanması tavsiye edilir.

· Mekanik stresten önce ve sonra önleyici ve
·  kalıcı koruma olarak
·  Yıkamadan sonra
·  Dışkılamadan ve idrara çıkmadan önce ve sonra 
·  Sportif faaliyetlerden önce ve sonra
·  Deri değişikliği durumunda eşlik eden bir destek olarak

KADIN VE ERKEKLERDE KULLANIMA UYGUN:

∫ KORUYUCU 

KORUMA SIRASINDA DOĞAL DERİ BARİYERİNİ 
DESTEKLER:

· Özellikle menopoz sırasında ve sonrasında veya şeker 
hastalığı durumunda kuru ve hassas özel bölgelerde

·  Liken skleroz ve vulvodini için uygun tedavi
·  Genital siğiller temzilendikten, epizyotomiden veya penis 

ucunun kesilmesinden (sünnet) sonra
·  Sedef hastalığı veya nörodermatit gibi kronik inflamatuar 

cilt hastalıklarında

· İdrar ve dışkı, özellikle de üriner veya fekal inkontinans 
durumunda,

·  Cinsel ilişkiye bağlı mekanik stres
·  İnkontinans malzemelerin giyilmesi veya spor durumun-

da (ör. bisiklete binmek) ve
· İdrar yolu ve/veya özel bölge enfeksiyonlarına neden 

olabilen patojenler

PAKET ÖLÇÜLERİ

Nötr ∂ Koruyucu Merhem 50 ml ve 125 ml (tüp), 100 ml (kutu)

Lavantalı ∂ Koruyucu Merhem 50 ml (tüp), 100 ml (kutu)

Nötr ∂ Yıkama Losyonu 200 ml Flakon

Lavantalı ∂ Yıkama Losyonu 200 ml Flakon

MERHEM YANMA, KAŞINMA VE PİŞİK AĞRISINI 
HAFİFLETİR:



CİLDİNİZDE YANMA, KAŞINMA VEYA 
PİŞİK Mİ VAR?

∫ KORUYUCU 
MERHEM ARTIK YANINIZDA.

YÜKSEK SAFLIKTA ONARIMI 
SAYESİNDE EN İYİ UYUMLULUK.

Özel bölgedeki deride yanma, kaşınma veya pişik 
varsa, bu çok acı verici olabilir. Böylece cilt acil bir tedavi 
ihtiyacının sinyalini verir. Vücudun diğer bölgelerinden daha 
ince olan bu bölge aynı zamanda erojen bir bölge de olduğu 
için özellikle hassastır ve kan akışı iyidir. Burası aynı zaman-
da önemli koruyucu işlevleri de yerine getirir.  
Bununla birlikte cildin üst tabakası yağ kaybederse, koruma 
olumsuz etkilenir. Yağ eksikliği nedeniyle deri, nemini ve 
elastikiyetini kaybedip kurur ve çatlar. Böylelikle bakteri 
ve mantarlar için bir giriş noktası olur ve burada iltihaplı 
değişiklikler gözlemlenebilir.

İnce koruyucu filmi, özel bölge ve anal bölgenin dışındaki 
deriyi pürüzsüz ve esnek hale getirir ve ∂ koruyu-
cu merhemi bunu çok ustaca yapar.

Susuz ∂ koruyucu merhem, dermatolojide 100 yılı 
aşkın bir süredir kendini kanıtlamış, yalnızca yüksek saflıkta 
farmasötik kaliteye sahip katı ve sıvı yağ içerir.

· EMÜLGATÖR İÇERMEZ

·  KORUYUCU MADDE (ÖR. PARABEN) İÇERMEZ

·  ALKOL İÇERMEZ

·  RENKSİZ

·  HORMONSUZ

·  VİTAMİN E İÇERİR

·  VEGAN

Doğal ∂ Koruyucu 
Merhem ayrıca kokuları ta-
mamen dağıtır ve hipoalerje-
niktir. Bu nedenle anogenital 
bölgedeki son derece hassas 
ve alerjiye meyilli ciltlerde 
de kullanılabilir ve  Alman Cilt ve Alerji Yardımı kayıtlı 
derneği tarafından resmi olarak tavsiye edilir.

∫ YIKAMA LOSYONU
ÖZEL VE ANAL BÖLGENİN DIŞ 
KISMINDA GÜNLÜK HİJYEN İÇİN 
NEMLENDİRİCİ VE SABUNSIZ 
TEMİZLİK 

· Asit koruma katmanını nazikçe 
korur - pH değeri yakl. 4.5 

·  Özel bölge losyonu olarak 
kullanılabilir

·  Gergin hassas cilt için
·  Dermatolojik açıdan test edildi

Kuru ve hasarlı hassas ciltte yanmayı,  
kaşınmayı ve pişik ağrısını hafifletir

Hormon, alkol, emülgatör içermez

Doğal cilt bariyerini destekler

Uygulama sırasında yanma yapmaz

Sertifikalı tıbbi ürün

Klinik olarak kanıtlanmış etkinlik

Alman farmasötik kalitesi

KURU VE GERGİN ÖZEL BÖLGENİN NEDENLERİ:

·  Hormon dengesindeki değişiklikler (ör. menopoz 
sırasında, hamilelik sırasında ve sonrasında)

·  Aşırı yıkama
·  Eksik veya yanlış özel bölge/anal bakımı
·  Radyoterapi
·  Ör. spor yoluyla mekanik stres
·  Liken skleroz, vulvodini gibi deri hastalıkları
·  Sedef hastalığı, nörodermatit gibi otoimmün hastalıklar


