
Pas på stram g-streng
Den lille frække kan skade huden og
give ubehagelig svamp

Af Lisbeth Langwadt - 6:10 - 3. jun. 2005

Den behagelige mormor-trusse er ikke just sexet. Til
gengæld er den dejlig stor og dækker fra balle til navle.
G-strengen lægger op til en hel del mere lir og gør, at du
undgår den dumme kant henover ballen, som kan ses
gennem bukserne. 

Men den lille frække kan give dig ubehagelige infektioner,
advarer tyske og engelske gynækologer. 

De oplever, at flere og flere kvinder opsøger deres
klinikker med svampeinfektioner, fordi de har brugt for
små g-strengs-trusser. Det betyder, at kanten skraber og
skader den følsomme hud i den nedre region, især hvis
trussen sidder meget stramt eller har kantede syninger. 

Skaderne kan føre til spredning af bakterier og dermed i
sidste ende til irriterende, kløende svamp i skridtet, som
kan være svær at komme af med. 

Christine Felding, som er gynækolog ved PrivatHospitalet
Danmark, kender udmærket til problemet: 

- Det er rigtigt, at stramme trusser kan irritere slimhinden
og huden, så det bliver meget sart. Det kan gøre, at man
nemmere får svamp, siger hun. 

- Men der er mange ting, der kan give svamp, og man kan
ikke give trussen skylden for alle tilfældene. Også
trusseindlæg kan irritere huden og give den belastende
kløe og irritation. 

Helt dømt ude er g-strengs-trussen derfor ikke. Du skal
bare købe den i en størrelse, som ikke strammer, og så
skulle du kunne gå sommeren i møde i de stramme
nederdele uden at vise trussekant - og uden at få
uvelkomne bakterier på besøg.
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G-strengen hænger i en tynd tråd, hvis
gynækologerne kunne bestemme.
(Foto: ZUMA Press)
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