contoured
diaphragm

Krótki przewodnik bezpiecznego i łatwego użytkowania
Diafragmę Caya® wprowadza się
bezpośrednio przed stosunkiem płciowym.
Przed wprowadzeniem do pochwy należy
złożyć diafragmę Caya®, ujmując ją
za wypustki do umieszczania. W fałdy
złożonej membrany należy zaaplikować
około 4 ml (mniej więcej jedną łyżeczkę
do herbaty) żelu antykoncepcyjnego
(Caya® Gel).

W przypadku ponownego stosunku
płciowego diafragmę należy pozostawić
w pochwie. W celu zapewnienia ciągłego
bezpieczeństwa przed drugim stosunkiem
należy wprowadzić dodatkową ilość żelu
do pochwy za pomocą dołączonego do
żelu aplikatora.
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Niewielkie ilości żelu należy rozprowadzić
na krawędzi. Rozprowadzenie żelu na
krawędzi diafragmy ułatwi wprowadzenie
jej do pochwy.

Diafragmę należy trzymać jedną ręką.
Podczas wprowadzania widoczna na
niej strzałka powinna być skierowana
w kierunku ciała.

Diafragmę Caya® należy wsunąć za część
pochwową szyjki macicy do tylnego
sklepienia pochwy. Wgłębienie do
usuwania powinno wypełniać całkowicie
przestrzeń załonową Retziusa.

Diafragma Caya® jest prawidłowo
osadzona, gdy szyjka macicy jest
całkowicie przykryta, a diafragma
znajduje się między tylnym sklepieniem
pochwy a niszą przy kości łonowej.

Po wprowadzeniu należy skontrolować
palcem prawidłowe położenie.
Jest ono prawidłowe, jeśli przez membranę
diafragmy można wyczuć szyjkę macicy
(w dotyku podobna do końcówki nosa).
W przeciwny razie diafragmę należy wyjąć
i ponownie wprowadzić.

Diafragmę można usunąć z pochwy
dopiero po upływnie co najmniej 6 godzin
od ostatniej ejakulacji (w przeciwny razie
ruchome plemniki mogą przemieścić się
do niechronionego wtedy kanału szyjki
macicy).
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Następnie diafragmę Caya® należy
wyciągnąć z pochwy za wgłębienie do
usuwania.

10

Po wyjęciu diafragmy Caya® z pochwy
należy umyć ją wodą z mydłem i
pozostawić do wyschnięcia w otwartym
pojemniku.
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W celu ochrony przed czynnikami
zewnętrznymi, diafragmę Caya® należy
zawsze przechowywać w dołączonym
pojemniku.
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24 h

Ważne: Diafragmy Caya® nigdy nie
należy pozostawiać w pochwie dłużej
niż 24 godziny.
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Diafragmę Caya® można stosować przez 2 lata od pierwszego użycia.
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Caya® contoured diaphragm
dopochwowa barierowa metoda
antykoncepcji dla niej
ZALETY PRODUKTU:
– łatwa do wprowadzania i usuwania
– jeden rozmiar jest odpowiedni dla prawie każdej kobiety
– wygodna i praktyczna dla obojga partnerów

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

– elastyczny trzon: silikon klasy medycznej o twardości
50 Shore -A durometr

Dynamiczne krawędzie

– rdzeń: profilowany, jednoczęściowa sprężyna polimerowa

– osadzają się delikatnie w tkankach podtrzymujących

– długość całkowita: 75 mm

– układają się w optymalny do wprowadzenia kształt
delikatna dynamika

– szerokość całkowita: 67 mm
– membrana: grubość nominalna 0,010”

– delikatne i łatwe składanie w trakcie wprowadzania i usuwania
– podczas usuwania delikatnie się wysuwa

sztywna krawędź wprowadzająca
– składa się kompaktowo w celu łatwego
wprowadzenia
membrana w kształcie kapturka
naszyjkowego

– stabilny kształt podczas wprowadzania
– podtrzymuje kapturek naszyjkowy w
sklepieniu tylnym

– rozmiar dopasowujący się
do wielu pozycji szyjki macicy

wypustki do umieszczania

– o tacza szyjkę macicy

– ułatwia uchwycenie, gdy diafragma
jest śliska
– oznaczenie miejsc zgięcia
wgłębienie do usuwania
– u łatwia łatwe uchwycenie w celu
usunięcia (od góry do dołu)

łuk zwalniający
– ułatwia wprowadzenie lub raczej
korektę pozycji
– zapobiega wywieraniu nacisku
na cewkę moczową

Każda profilowana diafragma Caya® została indywidualnie skontrolowana pod kątem potencjalnych wad (100 % kontroli).
Produkowana i kontrolowana w Niemczech. Więcej informacji pod adresem: www.caya.eu/en lub www.DiafragmaCaya.pl

KESSEL MEDintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Niemcy

Wyłączny importer i autoryzowany
przedstawiciel w Polsce:
AMED
Ul. Chopina 23/305A
62-800 Kalisz
Infolinia: 883 94 94 94
www.DiafragmaCaya.pl

0483
Wyrób medyczny
Wyprodukowano w Niemczech
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– u łatwia wprowadzenie i umieszczenie
w przedniej części kości łonowej

