ZDROWIE

HIGIENA INTYMNA.
JAK O NIĄ DBAĆ?
Zagadnienie higieny intymnej dotyczy każdego człowieka, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jednak to kobiety nieco częściej interesują się tym tematem. Prawdopodobnie ma to związek naturalnymi zmianami zachodzącymi w kobiecym ciele podczas
cyklu miesięcznego oraz występowaniem szczególnych okresów w życiu kobiet, jak
ciąża i połóg. O prawidłową higienę miejsc intymnych powinniśmy dbać począwszy
od urodzenia, przez dzieciństwo, etap dojrzewania i kontynuować dobre nawyki aż
do późnej dojrzałości.
W trosce o higienę intymną naszym
największym sprzymierzeńcem jest
woda: zwykła, z kranu, o temperaturze pokojowej oraz delikatny preparat
myjący. Oczywiście zdarzają się sytuacje, np. w podróży, kiedy nie mamy
możliwości skorzystać z bieżącej
wody. Wtedy dobrym rozwiązaniem
mogą okazać się chusteczki nawilżane
przeznaczone do higieny intymnej.
Należy jednak pamiętać, aby były
to produkty o możliwie delikatnym
i niedrażniącym składzie. Ważny jest
również kierunek mycia - z przodu
ciała do tyłu. Zapobiega to przedostawaniu się bakterii z ostatniego odcinka jelita grubego do dróg rodnych,
gdzie mogą one wywoływać infekcje.

dodatkowego ręcznika do siedzenia
w saunie.

Odrębną kwestię stanowią wizyty
w saunie, na basenie czy w jacuzzi,
gdzie panuje duża wilgotność oraz wysoka temperatura. To warunki idealne
dla wzrostu chorobotwórczych drobnoustrojów. Aby zapobiegać rozwojowi infekcji bakteryjnych i grzybiczych,
powinno się szczególnie zadbać o higienę przed i po kąpielach. Należy
koniecznie wziąć prysznic, używać
nakładek na deskę w toalecie oraz

CZEGO UŻYWAĆ?
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Depilacja miejsc intymnych, jeżeli
nie jest odpowiednio przeprowadzana, może stanowić przyczynę wielu
problemów w miejscach intymnych.
Kremy, pianki oraz woski do depilacji
mogą powodować reakcje alergiczne.
Po wystąpieniu objawów takich jak
świąd, zaczerwienienie czy wysypka,
należy odstawić dany preparat. Z kolei maszynki do golenia i depilatory
prowadzą do powstawania na skórze
mikrouszkodzeń, stanowiących wrota
do rozwoju infekcji. Pamiętajmy, że
przyrządy te powinny być zawsze ostre
oraz właściwie zdezynfekowane.

Należy podkreślić, że okolice intymne
myjemy dokładnie, a jednocześnie delikatnie i jedynie z zewnątrz. Produktu
myjącego wystarczy użyć w niewielkiej ilości, pamiętając o jego starannym spłukaniu. Na rynku dostępnych
jest wiele preparatów przeznaczonych
do higieny i odświeżania okolic intymnych. Jakimi kryteriami należy się więc
kierować, aby wybrać odpowiedni dla

siebie i czy w ogóle są one nam
potrzebne? Stosowanie osobnych
żeli czy pianek do mycia okolic
intymnych nie jest konieczne. Jeżeli używa się produktów myjących opartych na
łagodnych substancjach
czynnych, z powodzeniem
można stosować ten sam
preparat na całe ciało.
Szukając produktu do
higieny intymnej warto
kierować się obecnością
w składzie preparatu
m. in. kwasu mlekowego, substancji nawilżających i regenerujących
jak alantoina czy dekspantenol, wyciągów roślinnych o właściwościach
przeciwzapalnych oraz
łagodzących. Powinniśmy
natomiast unikać silnych
detergentów i substancji
o potencjalnym działaniu
uczulającym i drażniącym,
np. silnych kompozycji zapachowych i barwników. Kolejnym istotnym zagad-
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nieniem jest odpowiednie osuszenie
miejsc intymnych o umyciu, przy pomocy osobnego ręcznika. Ręcznik ten
należy po użyciu dokładnie wysuszyć
oraz często zmieniać.

CO NOSIĆ?
Wybór odpowiedniej bielizny w dobie
łatwego dostępu do bardzo szerokiego asortymentu może stanowić
wyzwanie. Najważniejszym kryterium

dwa razy dziennie, a w razie potrzeby częściej. Odradza się długie i gorące kąpiele, gdyż mogą one nasilać
krwawienie, w zamian proponuje się
prysznic. Równie istotna jest regularna,
czyli co około 4 godziny lub częściej,
wymiana preparatów chłonnych. Jeżeli
chodzi o wybór między podpaskami
a tamponami – jest to kwestia indywidualnych preferencji. Jednak przy
obfitym krwawieniu, w nocy oraz

ulega wątpliwości. Ma to znaczenie
zwłaszcza w przypadku częstej zmiany
partnerów. Jednak nawet w przypadku posiadania stałego, wieloletniego
partnera, zbliżenia mogą przyczyniać
się do rozwoju nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak pieczenie czy
świąd. Ma to związek z powstawaniem
niewielkich mechanicznych uszkodzeń
naskórka oraz przenoszeniu bakterii na
ciałach partnerów. W celu zapobiega-

Szukając produktu do higieny intymnej warto kierować się
obecnością w składzie preparatu m. in. kwasu mlekowego, substancji
nawilżających i regenerujących jak alantoina czy dekspantenol,
wyciągów roślinnych o właściwościach przeciwzapalnych oraz
łagodzących. Powinniśmy natomiast unikać silnych detergentów
i substancji o potencjalnym działaniu uczulającym i drażniącym, np.
silnych kompozycji zapachowych i barwników.
wyboru powinna być naturalność i jakość materiału, z jakiego wykonana
jest bielizna. Najlepiej, gdyby była to
stuprocentowa bawełna, ewentualnie
z niewielką domieszką elastanu. Nie
jest korzystne, kiedy bielizna mocno
ociera delikatne okolice ciała. Koronkowe stringi powinny być ubierane
jedynie okazjonalnie, na co dzień
lepszym wyborem będą figi. Warto
wspomnieć, że bielizna powinna być
w odpowiednim rozmiarze, to znaczy
nie może być zbyt obcisła. Zapewnia
to odpowiedni przepływ powietrza
i zapobiega nadmiernemu przegrzaniu okolic intymnych. Istotnym elementem profilaktyki infekcji może
okazać się także unikanie noszenia
bielizny w nocy i spanie w luźnych
koszulach lub piżamach.

w pierwszych dniach menstruacji lepiej sprawdzą się podpaski. Tampony
są natomiast dobrym wyborem na
plażę czy basen, z tym że trzeba pamiętać o ich wymianie od razu po
zakończeniu kąpieli. W końcowych
dniach miesiączki, kiedy plamienie jest
skąpe, podpaski można zamienić na
cieńsze i mniejsze wkładki higieniczne.
Jednakże nie zaleca się używania ich
codziennie w ciągu trwania całego
cyklu miesięcznego. Warto zainteresować się też tak zwanymi kubeczkami
menstruacyjnymi, z których można
korzystać wielokrotnie. Jest to bez
wątpienia rozwiązanie ekologiczne
i ekonomiczne, a według używających kobiet - bardzo wygodne.

HIGIENA W CZASIE MIESIĄCZKI

Zbliżenia intymne wymagają odpowiedniej higieny nie tylko przed, ale
również po stosunku. Rola antykoncepcji mechanicznej – prezerwatyw
jako prewencji zakażeń chorobami
przenoszonymi drogą płciową nie

Miesiączka stanowi fragment cyklu
miesięcznego kobiety, kiedy higiena intymna jest szczególnie ważna.
Z pewnością należy w tym czasie
pamiętać o myciu okolic intymnych
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nia rozwojowi infekcji dróg moczowych, dobrym zwyczajem jest oddanie moczu bezpośrednio po stosunku.
Powoduje to usunięcie bakterii z cewki
moczowej. W razie potrzeby można
także odświeżyć się z pomocą wody,
jednak nigdy nie powinno się wprowadzać strumienia wody do pochwy.

HIGIENA INTYMNA W TRAKCIE I PO CIĄŻY
Higiena intymna kobiet ciężarnych zasadniczo nie różni się od okresu przed
ciążą. Owszem, podczas ciąży na skutek
licznych zmian hormonalnych dochodzi
do zmiany ilości i składu wytwarzanego
przez pochwę śluzu, który stanowi naturalnych czynnik ochronny. Mogą również
pojawiać się zaburzenia w równowadze flory bakteryjnej dróg rodnych. Te
czynniki predysponują kobiety ciężarne
do częstszego występowania infekcji
intymnych. Należy więc przywiązywać
dużą wagę do profilaktyki, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów,
zgłosić się na konsultację do lekarza.
Znacznie bardziej wymagający wy-
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daje się być połóg, czyli czas, który
rozpoczyna się po urodzeniu dziecka
i trwa przez około 6 tygodni. W tym
okresie ciało kobiety powoli wraca
do stanu i funkcjonowania sprzed
ciąży. Poziomy hormonów znacznie
się obniżają, organizm pozbywa się
nagromadzonych wcześniej dużych
ilości wody, goją się rany i nacięcia
powstałe podczas porodu oraz rozwija
się laktacja. Przede wszystkim jednak
dochodzi do obkurczenia i zwinięcia
macicy. Towarzyszy temu utrzymujące
się kilka tygodni krwawienie z dróg
rodnych, które następnie przechodzi
w plamienie, aż w końcu zanika. Podczas połogu należy szczególnie dbać
o higienę miejsc intymnych, myć je
dwa razy dziennie, częściej wybierając
prysznic niż gorącą kąpiel. Trzeba także
często zmieniać higieniczne produkty

chłonne, unikać podnoszenia ciężkich
przedmiotów oraz nie nadwyrężać
mięśni brzucha. Warto jednak wzmacniać poprzez ćwiczenia mięśnie dna
miednicy, zwane też mięśniami Kegla.

MIT: WIĘCEJ ZNACZY LEPIEJ
W kontekście higieny intymnej zdecydowanie należy zachować umiar
i rozwagę, ponieważ nadmierne
oczyszczanie miejsc intymnych może
prowadzić do zaburzenia funkcjonowania naturalnej flory bakteryjnej
tych okolic. Dobroczynne bakterie
bytujące w drogach rodnych są m. in.
odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego pH środowiska poprzez
wytwarzanie kwasu mlekowego. Zapobiegają w ten sposób rozwojowi
patologicznych drobnoustrojów. Co
ważne, nie powinno się wykonywać

samodzielnie, bez wskazań lekarskich,
irygacji pochwy, czyli wprowadzania
do jej wnętrza roztworów substancji
np. przeciwbakteryjnych.
Temat higieny intymnej może wprawiać w zakłopotanie, należy jednak
rozmawiać i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Prawidłowa higiena nie tylko
przynosi komfort i poczucie świeżości,
ale przede wszystkim jest kluczowym
elementem profilaktyki podrażnień
i infekcji okolic intymnych.
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