BAŞARISIZLIK

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Düzenli ve doğru kullanılırsa prezervatifle
korunan 100 çiftten 98 ya da 96’sı bir yıl
içinde gebeliğe karşı korunur. Eğer her ilişkide ve doğru kullanılmazsa koruyuculuğu
azalır.

KORUYUCU HAPLAR
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Koruyucu iğne
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Yöntemi kullanmayı unutursanız ya da kullanırken bir aksilik olursa 72 saat içinde bizi
arayın.

VAZEKTOMİ
Erkekte kanalların bağlanması
PREZERVATİF
Kılıf
TÜP LİGASYONU
Kadında tüplerin bağlanması

Her koruma yöntemi için detaylı bilgi
içeren broşürlerimizi isteyiniz
BİZİ HER ZAMAN ARAYABİLİRSİNİZ
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(Kılıf)

AIDS dahil, cinsel yolla bulaşan
hastalıklara karşı korur

PREZERVATİF NEDİR?
Lastikten yapılmış, çok ince ve esnek, erkeklik organı penise cinsel ilişki sırasında
takılan bir kılıftır. Boşalma ile penisten
gelen, erkek topumları bulunan sıvının vajinaya (döl yolu) akmasını engeller. Böylece
erkek tohumları rahime giremez ve yumurtayı dölleyemez.
Dünyada milyonlarca erkek prezervatif kullanıyor. Kılıflar çeşitli boyda ve inceliktedir.
Size uygun kılıfı bulmak için değişik markaları deneyebilirsiniz.

NE ZAMAN KULLANILMALI?
Etkili olabilmesi için her cinsel ilişkide kullanılması gerekir. İlişkide ancak penis sertleştikçe
takılabilir. Kılıf, her uygulamada, penis vajinaya
girmeden önce kullanılırsa olabilecek erken
boşalma ve buna bağlı kaza gebeliklerini önleyecektir. İlişki sonrası organ yumuşamadan
çıkartılır.

NASIL KULLANACAĞIM?

KILIFIN ÖZELLİKLERİ
Gebelikten koruduğu gibi, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruyucudur. Sevişmeyi böler ancak eşler arasında cinsel
hayatı paylaşmayı, iletişimi arttırır.

Prezervatifler halka şeklinde sarılıdır. Ucunda
meninin yerleşmesi için bir depocuk vardır. Takılırken bu kısım, içinde hava kalmayacak şekilde bir elle sıkıştırılırken prezervatif halka diğer
elle açılarak organa yerleştirilir. İlişki sonrası
penis yumuşayınca dışarıya meni sızmaması
için, sertlik kaybolmadan, elle tutularak dikkatle
çıkarılır.

Erkek ya da kadın vücudunda herhangi bir
yan etkisi yoktur. Nadir olarak prezervatifin
yapıldığı lastiğe karşı alerji olabilir. Aile
planlaması kliniklerinden ya da eczanelerden sağlayabilirsiniz.

KONTROL GEREKİR Mİ?
Başlangıçta uygulama sırasında olabilecek
güçlükleri paylaşmalısınız. Bu hallerde size
yardımcı olunabilmesi için ilk ay içinde
konuyla ilgili en yakın sağlık kuruluşuna
kontrole gidin.

KILIF CİNSEL HAZZI
AZALTIR MI?
Çon ince olmalarına rağmen ilk kullanıldığında önceye göre bir farklılık hissedilebilir. Bir kere alışılınca, cinsel yaşamın bir
parçası olursa haz duygusunda bir azalma
olmaz.

