
PRODUKTY HIGIENY INTYMNEJ MOGĄ SZKODZIĆ 

 

ZE ŚWIATA NAUKI HIGIENA 

 

Produkty do higieny intymnej mogą wyrządzać więcej szkody, niż pożytku - uważają naukowcy z Kanady. 

Wyniki najnowszych badań poświęconych temu zagadnieniu opublikowali na łamach „BMC Womens 

Health”. Produkty do higieny intymnej mogą wyrządzać więcej szkody, niż pożytku - uważają naukowcy z 

Kanady. Wyniki najnowszych badań poświęconych temu zagadnieniu opublikowali na łamach „BMC 

Womens Health”. 

 

"Produkty do tzw. higieny intymnej są stosowane przez 95 proc. kanadyjskich kobiet. Tymczasem według 

naszych obserwacji prawdopodobnie przynoszą one więcej szkody niż pożytku" - mówi dr Kieran 

O’Doherty, psycholog z University of Guelph i główny autor omawianej pracy 

 

https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-018-0543-y 

 

Badanie przeprowadzone przez zespół O’Doherty'ego ujawniło, że kobiety, które używają wspomnianych 

wyżej produktów, trzy razy częściej doświadczają infekcji pochwy. 

 

W sumie objęto nim prawie 1500 Kanadyjek. Pytano je o praktyki związane z dbaniem o narządy intymne, 

stosowane produkty i częstość występowania problemów ze zdrowiem intymnym. 

 

"Co ciekawe, okazało się, że negatywny wpływ na zdrowie pochwy mają nie tylko popularne żele do 

higieny intymnej, ale także dziesiątki innych produktów" - podkreśla O'Doherty. 

 

Są to m.in. kremy przeciwświądowe, środki nawilżające oraz chusteczki do higieny intymnej. Naukowcy 

dowiedli, że określone produkty ściśle wiążą się z określonymi typami infekcji. 

 

Na przykład kobiety, które używały żelów dezynfekujących, były 8 razy bardziej narażone na zakażenie 

drożdżakami i prawie 20 razy częściej zapadały na infekcje bakteryjne. 

 

Panie używające mydełek, płynów i żeli myjących przeznaczonych do miejsc intymnych były prawie 3,5 

raza bardziej narażone na zakażenia bakteryjne i 2,5 raza częściej zgłaszały infekcje dróg moczowych. 

 

Korzystające z chusteczek do higieny intymnej były dwukrotnie bardziej narażone na infekcje dróg 

moczowych, a osoby używające kremów i maści nawilżających 2,5 raza częściej zapadały na infekcje 

drożdżowe. 

 

Jak mówi O’Doherty, najprawdopodobniej jest to związane z tym, że wszelkie środki do higieny intymnej 

zakłócają skład mikrobiologiczny pochwy, co prowadzi do problemów zdrowotnych. "Produkty te mogą 

zapobiegać wzrostowi zdrowych bakterii potrzebnych do zwalczania infekcji" - tłumaczy naukowiec. 

 

"Należy też pamiętać, że nawet poważniejsze schorzenia, takiej jak zapalenia przydatków, rak szyjki 

macicy, obniżona płodność, ciąże ektopowe, porody przedwczesne oraz choroby przenoszone drogą 

płciową, bardzo często są wynikiem właśnie nieprawidłowego mikrobiomu pochwy" - podkreśla 

O’Doherty. 

 

Poprzednie badanie przeprowadzone przez zespół dr. O’Doherty’ego dowiodło, że kanadyjskie kobiety 

używają tego typu produktów, bo nie są świadome potencjalnych problemów zdrowotnych z nimi 

związanych. Uważają natomiast, że produkty te produkty pozwalają im lepiej dbać o swoje zdrowie. 

 

"Nasze społeczeństwo skonstruowało mit, że żeńskie narządy płciowe są nieczyste. Marketing produktów 

do higieny intymnej właśnie na tym bazuje. Wmawia kobietom, że potrzebują ich, aby właściwie o siebie 

dbać. Czyli że używanie żeli, środków i chusteczek do higieny intymnej to konieczność, a wybór. 

Tymczasem to właśnie te produkty są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia intymnego kobiet" - 

podsumowuje O’Doherty. Szacuje się, że rynek produktów do higieny intymnej w samej w Ameryce 

Północnej jest wart ok. 2 miliardów dolarów. (PAP) 
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