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الوسائل امليكانيكية. الواقي األنثوي 
والحجاب العازل
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ما هو الواقي ومباذا ينفع؟ 

عبارة عن غالف بالستييك بشكل كيس يغطي العضو 
الذكري )يف حال الواقي الذكري( أو يغلف املهبل 

)الواقي األنثوي(. يوضع قبل الجامع ملنع االحتكاك 
املبارش مع املفرزات الجنسية. 

تعترب الوسائل الوحيدة التي متنع الحمل غري املرغوب 
به وأيضا تحمي من نقل عدوى األمراض الجنسية 

)التهاب كبد، سيفلس، سيالن، كالميديا، ايدز، وغريها..( 
وأيضا تحمي من فريوس الورم الحليمي البرشي ومعه 
خطر تطور رسطان عنق الرحم.  تعد الطريقة املنصوح 

بها.

هل هو فعال؟ 

له فعالية حتى 99% . يجب حفظه مبكان بارد، جاف، 
وتجنب تطبيق ضغط عليه. يلزم التأكد من تاريخ 

الصالحية قبل االستخدام. 

الواقي األنثوي. كيفية تطبيقه!

انزعي الواقي من غالفه بحذر دون خدشه. اكميش 
الحلقة الخارجية والداخلية، وأدخليهام باملهبل حتى 

بلوغ قعره. ضعيه بشكل أفقي يك يغطي عنق الرحم. 
قومي بتمديده حتى تصل الحلقة الخارجية ملستوى 
الشفران. يتم نزعه بإمساك الحلقة الخارجية وسحبه 
بحذر. تأكدي أنه غري مثقوب. اربطيه وتخليص منه. 

استخدمي واقي جديد مع كل جامع.

الحجاب العازل. ما هو؟ 

وسيلة ميكانيكية قابلة لالستخدام املتكرر. يتألف من 
غشاء بالستييك حول حلقة. يوضع داخل املهبل ويدفع 

بالعمق بشكل أنه يغطي عنق الرحم.

يجب استخدامه دامئا مع كريم مبيد للنطاف عند 
كل مامرسة جنسية.  بعد غري فعال إذا مل يرفق مببيد 

النطاف هذا.

ميكن وضعه قبل ساعتني من العالقة الجنسية. يلزم 
تركه بعد الجامع ملدة ال تقل عن  -6 ساعات يك يقوم 
بعمله وكام ذكرنا يتوجب احتواءه عىل الكريم مبيد 
النطاف. يرتك ملدة ال تتجاوز 4  ساعة.  يغسل عند 

نزعه، ويحفظ يف غالفه. ال يحمي من األمراض املنتقلة 
بالجنس.


