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Ter behandeling van een
verstoorde vaginale flora

ascorbinezuur 250 mg    vitamine C

NORMAFLOR
®

Vaginaaltabletten



Gynaecologische consequenties

pH van de vagina1) > 4,5

De prevalentie van bacteriële vaginose varieert 4,5,6)

van 10 tot 64%, met een  gemiddelde van 27%.7) 

Het is hiermee de meest voorkomende oorzaak van 
abnormale vaginale afscheiding.1)

Behandelingen met Metronidazol en Clindamycine8)  

behalen na 4 weken genezingspercentages van
70-80%, echter 30% van de vrouwen recidiveert 
binnen 1 maand en 60% binnen 3 maanden na een 
succesvolle therapie.9,10)

Verstoorde vaginale flora

Bacteriële vaginose

pH > 4,5

(H2O2 producerende) lactobacillen2,3)

Bacteriële vaginose kenmerkt zich door een verstoord bacterieel
evenwicht. Kenmerken o.a.:

+

Vrouwen met een IUD hebben 50% meer kans op een
bacteriële vaginose.1)

De prevalentie van bacteriële vaginose bij gravida is 14,5%.11)

Het risico op urineweginfecties bij (zwangere) 
vrouwen met bacteriële vaginose is significant groter.12,13)

Een meta-analyse bij 20.232 patiënten toont aan dat
bacteriële vaginose vroeg in de zwangerschap een sterk  risico
vormt voor vroeggeboorten en spontane abortussen.14)

Bij een onderzoek met 12.041 zwangere patiënten bleek dat 
alleen al een pH van 5,0 of meer, in het begin van de zwangerschap, 
de kans op vroeggeboorten significant verhoogde.15)



Normalisatie vaginale flora
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Genezingspercentage bij bacteriële vaginose na 6 dagen.

Normaflor®

Effect18) na 1 tablet Normaflor®.

Normaflor® versus placebo.19)

Afname van onaangename geur 85%.20)

Normaflor® wordt uitstekend getolereerd.19)

Normaflor® kan veilig toegepast 
worden tijdens de zwangerschap.21)
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Een unieke galenische vorm.16)

Ascorbinezuur heeft een direct effect
op de groei van lactobacillen.17)
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Tijd curve vaginale pH met Normaflor®, bij vrouwen met 
bacteriële vaginose,1 tablet per dag gedurende 6 dagen.
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Normalisatie van de vaginale flora, i.g.v. bacteriële vaginose en ter voorkoming van
recidieven:

1 vaginaaltablet vóór het slapen gaan, gedurende 6 dagen en direct na een antibiotica kuur.

Om de natuurlijke vaginale flora te behouden wordt geadviseerd de behandeling na elke
menstruatie te herhalen, gedurende een periode van 6 maanden.

Voor de normalisatie van onaangenaam ruikende afscheiding:
1 vaginaaltablet vóór het slapen gaan, gedurende 6 dagen. 
Zonodig maandelijks na de menstruatie herhalen.

Gebruik bij zwangerschap:
Voor vrouwen met bacteriële vaginose, vroeggeboorte of abortus in de anamnese is
aanbevolen:
1 vaginaaltablet vóór het slapen gaan, gedurende 6 dagen per maand, vooral 
gedurende het eerste trimester. Zonodig kan de behandeling worden voortgezet.

CE 0477 Medisch hulpmiddel

Indicatie: Normaflor® wordt gebruikt voor de natuurlijke bescherming van de micro flora van de vagina, door de zuurgraad (pH) 
op een fysiologisch niveau te brengen en te houden. Normaflor® bevordert de groei van een normale vaginale flora en creëert 
daarmee een ongunstige omgeving voor de ontwikkeling van ziekteverwekkende bacteriën.

Contraindicaties: Normaflor® dient niet gebruikt te worden in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Voorzorgsmaatregelen: Vrouwen met een schimmelinfectie moeten hun arts raadplegen voor een daartoe geëigende behandeling. 

Zwangerschap en borstvoeding: Normaflor® kan gebruikt worden tijdens zwangerschap en lactatie. 

Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kan een branderig gevoel of irritatie optreden. Uitzonderlijk werd een overgevoeligheid voor
één of meerdere bestanddelen vastgesteld. In dit geval dient de behandeling gestaakt en een arts geraadpleegd te worden.

Interacties: Het gebruik van ascorbinezuur kan een invloed hebben op bepaalde biochemische waarden in het bloed. (lactaat
dehydrogenase, transaminasen, bilirubine, glucosurie). 

Publieksprijs  s12,40 per verpakking à 12 vaginaaltabletten. 
Verkoop uitsluitend via apotheek.
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