
За додатковою інформацією
звертайтеся в:
Sida Info Service 

цілодобова анонімна й конфіденційна лінія, 
www.sida-info-service.org

Французький рух сімейного планування 
(Mouvement français pour le planning familial) 
www.planning-familial.org

Гаряча лінія з сексуальних питань,
контрацепції й абортів
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Як користуватися 
презервативами

Як користуватися 
презервативами

W Презервативи можна купити в супермаркетах, аптеках і у торгових
представників. 

W Перевіряйте термін придатності та цілісність упаковки.

W Зберігайте в прохолодному місці.

W Існують різні типи презервативів: різного розміру, текстури, аромату, із
соском і без і т.д.

W Ніколи не використовуйте презерватив повторно. Для кожного
статевого акта і кожного партнера необхідно використовувати новий
презерватив, повторюючи зазначену процедуру.

W Ніколи не використовуйте чоловічий і жіночий презервативи
одночасно.

W Не застосовуйте вазелін, тваринні чи рослинні олії, або інші речовини
на їхній основі, тому що це може пошкодити презерватив.

W Якщо Ви раніше не використовували презервативи, попередньо
потренуйтесь.

�� �� ��

Після еякуляції витягніть
пеніс до припинення 
ерекції, утримуючи кінець
презерватива.

Зніміть презерватив. 
Не допускайте витікання
сперми з презерватива.

Зав'яжіть вузол
посередині
презерватива до того,
як викинути його в
відро для сміття (не
викидайте в унітаз). 
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Пеніс повинен
бути в стані
ерекції.

Відкрийте упаковку руками.
Використовуйте тільки ті
презервативи, на упаковці яких 
є штамп ЄC. 

Будьте обережні: нігті,
зуби і гострі предмети
можуть зашкодити чи
порвати презерватив.

Перевірте напрямок
розкручування презерватива.
Стисніть сосок презерватива
великим і вказівним пальцями
для того, щоб витиснути повітря 
з нього. 

Якщо крайня плоть не
обрізана, то спочатку
відтягніть назад крайню
плоть на кінці пеніса.

Утримуючи кінець
презерватива великим 
і вказівним пальцями,
надягніть презерватив 
на пеніс.

Розкрутіть презерватив доти, поки не
буде захищений весь пеніс. Ніколи не
надягайте один презерватив поверх
іншого (існує небезпека сповзання,
утворення тріщин і т.п.).

За бажанням можна змазати
презерватив гелем на водяній 
основі (він продається в аптеках,
супермаркетах і т.д.).

Завжди надягайте презерватив до контакту з партнером. 
Презерватив захищає від СНІДу й захворювань, що передаються статевим
шляхом, при анальному і вагінальному статевих актах. Він також дозволяє
уникнути небажаної вагітності.
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