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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over DHEA vaginaal crème bekend is, kunnen geen 
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DHEA Vaginaal crème 
 

Algemeen 

Dit geneesmiddel is receptplichtig. 

Bewaar DHEA Vaginaal crème beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 

Samenstelling 

DHEA Vaginaal crème bevat per gram 10 mg prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) in een crème voor vaginale 

toediening. Eén tube bevat 50 ml en wordt geleverd met 3 canules. 

De crème bevat de conserveermiddelen methylparabeen en propylparabeen.  
 

Toepassing 

Deze crème wordt toegepast bij klachten rond of na de menopauze, zoals bij pijn bij het vrijen. 

Prasteron wordt in de vagina omgezet in oestrogenen en androgenen. Daarmee vult deze crème lokaal de hormonen aan 

die nodig zijn voor een goede werking van de vagina, met slechts minimale blootstelling in de rest van het lichaam. 
 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik op het etiket van de apotheek. 

Tenzij uw arts anders voorschrijft, breng 1 of 2 maal per dag 0,5 tot 1 ml in uw vagina aan. 

Wijze van toedienen: 

1. Druk de zuiger van de canule in tot de schroefdraad. 

2. Draai de dop van de tube en schroef de canule op de tube. 

3. Druk de tube leeg in de canule tot de zuiger op de gewenste hoeveelheid staat. 

4. Draai de canule van de tube en sluit de tube. 

5. Ga op uw rug liggen met opgetrokken benen. 

6. Breng de canule in uw vagina. 

7. Druk de zuiger van de canule helemaal in. 

8. Verwijder de canule. 

9. Maak de canule schoon met stromend water. 

Bij ernstige klachten kan de crème na toediening uit de vagina lopen. Blijf liggen tot de crème is opgenomen. Zodra u de 

crème enkele weken gebruikt, blijft de crème beter zitten. 

Gebruik DHEA Vaginaal crème zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 

Wanneer u teveel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandeld arts. 
 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 

Uit voorzorg (een geschiedenis van) hormoongevoelige tumoren. 
 

Interacties 

Er zijn geen wisselwerkingen te verwachten, vanwege de wijze van toediening. Theoretisch kan prasteron de werking van 

coumarines (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon) versterken. 

Het is niet bekend of de crème invloed heeft op het rubber van een condoom. 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

DHEA Vaginaal crème is niet geïndiceerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
 

Bijwerkingen 

Irritatie op de plaats van toediening. 

Theoretisch zijn mogelijk: acne, haaruitval, mannelijke haargroei, stemverlaging, afwijkende leverfunctiewaarden, 

toegenomen libido, vasthouden van vocht, verhoogde insulinegevoeligheid, stijging van hemoglobinegehalte. 

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker of 

behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 

bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


