Vaginale pelottes

Hoe gebruikt u de pelottes?

De verschillende Vagiwell-sets

Hoe bestel ik Vagiwell?

• In de meeste gevallen zult u met Vagiwell starten
op advies van een arts of seksuoloog. Probeert u
de aanwijzingen die uw behandelaar heeft
gegeven zo nauwkeurig mogelijk op te volgen.

Vagiwell® is een goedgekeurd Medisch Hulpmiddel
dat wordt gebruikt bij vaginale klachten en problemen
bij het vrijen. Een vagiwell-set bestaat uit 3 of 5
verschillende pelottes.

Bestel een pelotte-set snel en discreet op:

• Over het algemeen worden de pelottes om de
dag gebruikt.
• Gebruik de pelotte op een ontspannen plek in huis,
waar u niet gestoord kan worden. U kunt de pelotte
ook in bad of onder de douche gebruiken.
• Voor de oefeningen kunt u de bijsluiter in de
verpakking raadplegen of op de website:
www.vagiwell.nl of www.vagiwell.be kijken.

www.memidis-shop.nl

1. Vagiwell Pelotte-set Small

Helpt bij vaginale
klachten, zoals vaginisme
en pijn bij het vrijen.

3 kleine pelottes van
siliconenrubber maat 1-3
Artikelnummer: Vagiwell S
EAN: 4013273001564

• Breng altijd voldoende glijmiddel aan op de pelotte
en rond de ingang van de vagina om het inbrengen
te vergemakkelijken.

2. Vagiwell Pelotte-set Large

Probeer de aanwijzingen die uw
behandelaar heeft gegeven zo
nauwkeurig mogelijk op te volgen.

Medisch Hulpmiddel
Materiaal Vagiwell pelottes: siliconenrubber

3 grote pelottes van
siliconenrubber maat 3-5
Geproduceerd in Duitsland

Artikelnummer: Vagiwell L
EAN: 4013273001571

Bij een set pelotten (3 of 5 stuks) ontvangt u ook een
glijmiddel, opbergetui en een duidelijke gebruiksaanwijzing.

3. Vagiwell Pelotte-set Premium

5 pelottes van
siliconenrubber maat 1-5
Artikelnummer: Vagiwell P
EAN: 4013273001557

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

www.vagiwell.nl
www.vagiwell.be

Vaginale pelottes

Wat doen de pelottes?

De Vagiwell pelotte-set wordt gebruikt
om op verantwoorde wijze te oefenen bij
vaginale klachten zoals vaginisme of pijn
bij het vrijen.

Bij welke klachten zijn de
Vagiwell pelottes een goede
oplossing voor u?

In het Engels worden pelotten ongelukkigerwijs
dilatatoren genoemd. Oefeningen met de pelottes
beogen juist niet om de vagina op te rekken.
Met de pelotte-set leert u, door middel van de
oefeningen, op een rustige wijze aan een langzaam
oplopende diameter in de vagina te wennen. Elke
pelotte heeft een taps toelopende vorm en de
5 pelottes hebben oplopende maten.

Maat

Kleur

Diameter A / B

Lengte C

1

Lichtblauw

12 /14 mm

122 mm

2

Mintgroen

16 /18 mm

135 mm

3

Paars

20 /22 mm

150 mm

4

Roze

24 /26 mm

163 mm

5

Beige

28 /30 mm

177 mm

Waarom Vagiwell pelottes?
Vagiwell is een goedgekeurd Medisch Hulpmiddel
dat kan worden gebruikt bij vaginale klachten en
problemen bij het vrijen.
Vagiwell pelottes zijn gemaakt van zachte medische
siliconen en hebben een juiste balans tussen flexibiliteit en stevigheid. Ze zijn er in verschillende maten
om stap-voor-stap, op een comfortabele manier te
oefenen.
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat vrouwen de
voorkeur geven aan niet-doorzichtige, flexibele,
zachte en gekleurde pelottes. Vagiwell heeft deze
eigenschappen!

Let op: Vagiwell pelottes mogen enkel gebruikt worden met
een glijmiddel op waterbasis. In de webshop van Memidis vindt
u een geschikt glijmiddel: Animé. (www.memidis-shop.nl)

Vaginisme (vaginale klachten en
problemen bij penetratie)
Dyspareunie (pijn bij het vrijen)

30 mm

Betere informatie helpt u
naar meer begrip en een
juiste behandeling.

Vulvodynie (pijn aan de vulva)
26 mm

Lichen Scelerosus

22 mm
18 mm

177 mm

Na vaginale chirurgie
14 mm

163 mm

Pijn bij gynaecologisch onderzoek met

135 mm

122 mm

Pijn bij het inbrengen van een tampon
Na een (transgender) operatie

150 mm

een speculum

Vaginale stenose (vernauwing) als
gevolg van bijvoorbeeld radiotherapie
(bestraling)
Vaginale agenesie

12 mm

16 mm

20 mm

24 mm

28 mm

(ontbreken van een vagina)

Maat 1

Maat 2

Maat 3

Maat 4

Maat 5
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