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contoured diaphragm
Pessar av silikon som preventivmedel
Caya® pessar är en barriärmetod för födelsekontroll – hormonfri, enkel att
använda och utan biverkningar. Pessaret täcker livmoderhalsen och förhindrar
spermier vid och efter samlag att tränga in i livmodern.
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Indikationer:
För dem
- som vill eller måste
använda ett hormonfritt
preventivmedel (t.ex. vid
ökad trombosrisk)
- som inte kan eller vill
använda spiral
- som ammar
- som bara vill använda
skydd vid samlag eller
har glömt ett p-piller
- som har genomgått en
förlossning/är mellan
två graviditeter
- som har latexallergi
- som vill kunna kombinera
med naturliga metoder
för familjeplanering (t.ex.
naturlig födelsekontroll)

Svensk distributionsrättighet:
Gröna Barnmorskan c/o Linderoth
Lustigknoppsvägen 6B 1201
79137 Falun

Egenskaper:
- hormonfritt
- enkelt att använda
- inga biverkningar
- återanvändbart i två år
- latexfritt
- behöver inte provas ut
- e kologiskt och
ekonomiskt
-m
 inskar inte sexuella
känslor hos någon
partner
- a nvänds bara vid behov
- kan vara insatt 24 timmar

Användning:
- förs in i slidan före samlag
som en tampong
- täcker livmoderhalsen helt
- ligger mellan det bakre
slidvalvet och
fördjupningen vid
blygdbenet
- a nvänds inte med silikonbaserat glidmedel

Kontraindikationer
- inom de första 6 veckorna efter en förlossning
- vid kraftig bäckenbottenprolaps/livmoderframfall
- används inte med silikonbaserat glidmedel
Obs
- Caya® bör alltid användas tillsammans med en
preventivgel (t.ex. Caya® Gel, EAN 4013273001250)
- Caya® skyddar INTE mot sexuellt överförda sjukdomar
- Caya® kan köpas utan recept online
Material
- silikon (LSR), polyamid 66 (PA66)
Innehåll
- ett Caya® pessar
- bruksanvisning
- förvaringslåda
Rengöring
- med vatten och tvål

EAN 4013273001854
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diaphragm gel
Preventivgel för användning med barriärmetoderna vaginal- och cervixpessar
Indikation
Caya® Gel är en preventivgel för användning med barriärmetoderna vaginal- och
cervixpessar. Caya® Gel ökar säkerheten för dessa preventivmetoder. Användning
utan preventivgel har påvisats vara mindre säker.
Effekt
Caya® Gel bildar med hjälp av cellulosan (gelbildare) ytterligare en fysisk barriär
över livmoderhalsen och sänker pH-värdet i slidsekretet. Den ökade surhetsgraden
och gelens viskositet hämmar spermierörligheten.
Användning
Applicera cirka en tesked (cirka 4 ml) Caya® Gel enligt bruksanvisning för
respektive pessarsort före införandet. Använd gärna vaginalapplikatorn för att
underlätta, om ytterligare gel ska appliceras på ett redan insatt pessar (t.ex.
Caya® contoured diaphragm, EAN 4013273001854) vid ett nytt samlag.
Vaginalapplikatorn kan användas flera gånger, men ska rengöras med varmt
vatten mellan varje användning. Medföljer ej med ContraGel ® grön.

Kontraindikationer
Det finns inga rapporter om biverkningar. Om sådana uppkommer,
sluta att använda Caya® Gel och kontakta barnmorska eller
läkare.
Obs
Caya® Gel:
- skyddar INTE mot sexuellt överförda sjukdomar
- är INGEN säker preventivmetod om det används ensamt, utan
barriärpreventivmedel
- är vattenlösligt och kompatibelt med kondomer av naturgummi
eller polyuretan.
Caya® Gel är identisk med Contracep® grön som tillverkades mellan
1972 och 2002 samt ContraGel® grön som finns på marknaden sedan
2005. Denna sammansättning med mjölksyrabas ansågs vara lika
säker som produkter som innehåller Nonoxynol-9 i en jämförande
studie av olika pessargel och -krämer redan 1989 (Dittrich 1989),
men med betydligt lägre biverkningspotential.
						
Innehållsämnen
Vatten, mjölksyra, natriumlaktat, cellulosa, sorbinsyra, vanillin
Innehåll
60 g gel med vaginalapplikator
Förvaring
Förvaras svalt och torrt mellan
Förvara alltid tuben stängd
Används inom 3 månader efter öppnandet

Finns att köpa online

EAN 4013273001250
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