
ولمزيدا من التفاصيل 

كن مطمئنا:
الواقي الذكري + اإلخفاقات

الحماية الالحقة __ إذا الحظت بعد ممارسة الجنس 
حدوث إخفاق عند استخدام الواقي الذكري، فيمكنك 

زيادة احتمالية منع وجود حمل غير مرغوب فيه من خالل 
تناول »حبة منع الحمل التداركية«. وعلى حسب نوع هذه الحبوب، 

فيمكِنك تناول»حبة منع الحمل التداركية« خالل 3 أو 5 أيام بعد 
ذلك. وجميع أنواع حبوب منع الحمل ينبغي تناولها في أقرب وقت 
ممكن، واألفضل في خالل 21 ساعة األولى بعد االتصال الجنسي 

غير المحمي.

وكإجراء فوري في حالة وجود مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة 
البشرية، هناك إمكانية إجراء عالج طبي وقائي في حاالت الطوارئ، 

ويسمى العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس. مزيدا من المعلومات 
www.gib-aids-keine-chance.de  تحت
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„ عزيزي مستخدم الواقي الذكري: من أجل أن يحميك الواقي الذكري 
من الحمل غير المرغوب فيه، واألبوة غير المرغوب فيها، وفيروس 

نقص المناعة البشرية / اإليدز، يرجى مراعاة اآلتي ...

انتبه إلى الحجم المناسب للواقي الذكري. 
وللحصول على المساعدة المالئمة يرجى زيارة الرابط  

  www.kondometer.de 

وترجع أسباب هذه اإلخفاقات غالبا إلى األخطاء في 
استخدام الواقي الذكري مثل:

استخدام الواقي الذكري قبل اإليالج األول للقضيب في المهبل أو 
فتحة الشرج.

قبل استخدام الواقي الذكري، اسحب جلد القلفة، إذا 
كان لديك.

في البداية، اضغط على الهواء لتفريغه من مستودع 
الواقي الذكري، حتى تترك مجاال رحبا للحيوانات المنوية.

ضعه على هذا النحو على حشفة القضيب. ثم افرده 
- وال تسحبه!

وعند االستخدام 
ينطبق المثل القائل: 

الممارسة تصنع 
الكمال. ومع ذلك من الممكن 

حدوث أخطاء مثل.

  تمزق الواقي الذكري أثناء 
الجماع

  بقاء الواقي الذكري أثناء 
سحب القضيب عالقا في 

المهبل أو فتحة الشرج 

  تلف عبوة الواقي الذكري

  انتهاء تاريخ صالحية 
الواقي الذكري

  وضع الواقي الذكري أول 
األمر بطريقة خاطئة 

بدون قصد

يجب استخدام واقي ذكري 
جديد في هذه الحاالت.

إذا واجهت أيا من هذه األخطاء، 
فيجب على الشريكة أن تتناول 
» حبة منع الحمل التداركية« 
بأسرع وقت ممكن وخالل مدة 

أقصاها خمسة أيام.

وإذا كنت خائفا من األصابة بعدوى 
فيروس نقص المناعة البشرية أو 

أي عدوى أخرى تنتقل عن طريق 
االتصال الجنسي، فيجب مراجعة 

طبيبك/ طبيبتك بسرعة. 

  إذا كان الواقي الذكري ضيق 
جدا أو واسع جدا

عليك استخدام واقي ذكري 
جديد بالحجم المناسب

 استخدام مواد زالقة زيتية 
أو دهنية

عليك استخدام مواد زالقة 
خالية من الدهون ال تضر 
مادة الالتكس المطاطية.


