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حقایقی درباره کاندوم ھای زنانھ و مردانھ

پیشگیری از بارداری راھی است کھ زنان و مردان برای جلوگیری از بچھ دار شدن استفاده می
نمایند. راھھای مختلفی برای پیشگیری از بارداری وجود دارد، بعضی از انواع این راھھا از نتنھا
از بارداری پیشگیری می کنند، بلکھ جلوی ابتال بھ بیماری ھای مقاربتی را نیز می گیرند. کاندوم
یکی از انواع راھھای پیشگیری از بارداری است کھ نھ تنھا از بارداری پیشگیری می نماید بلکھ

می تواند جلوی ابتالی فرد بھ بیماری ھای مقاربتی ھمچون ایدز، ھپاتیت، زگیل تناسلی، تبخال
را بگیرد. کاندوم ھا در دونوع اصلی کاندوم ھای زنانھ و کاندوم ھای مردانھ موجود… تناسلی و 

ھستند. در ادامھ بھ بررسی حقایقی درباره کاندوم ھای زنانھ و مردانھ می پردازیم.

حقایقی درباره کاندوم ھای  مردانھ

) کاندوم مردانھ چیست؟1
کاندوم مردانھ پالستیکی نازک و پوشاننده است کھ برروی آلت جنسی مردانھ در حالت نعوظ کشیده

 می شود. کاندوم مردانھ روی آلت جنسی مردان کشیده شده و از ورود منی (مایعی کھ حاوی
اسپرم است) بھ بدن خانم ھا جلوگیری می نماید.

) کاندوم مردانھ از چھ چیزی ساختھ می شود؟2
اکثر کاندوم ھا از پالستیک خاصی کھ التکس نام دارد، ساختھ می شوند. کاندوم ھای التکسی،

موقرترین کاندوم ھا در پیشگیری از بیماری ھای مقاربتی ھستند. اخیرا کاندوم ھای ساختھ شده از
پلی اورتان نیز تولید می شوند. این کاندوم ھا از کاندوم ھای التکسی گران تر بوده و بنظر می

رسد راحت تر پاره می شوند. این نوع کاندوم ھا عموما توسط افراد حساس بھ کاندوم ھای التکسی
 استفاده می گردند.

) چھ انواعی از کاندوم ھای التکسی موجود است؟3
کاندوم ھا در ھمھ اشکال، اندازه ھا و مواد ساختھ می شود. در ادامھ چندین مشخصھ خاص ھنگام

خرید کاندوم ذکر می شود:

    اندازه - اندازه استاندارد، تقریبا برای بیشتر مردان مناسب است. کاندوم ھا در سایزھای بزرگتر
 و کوچک تر نیز موجود ھستند.

    شکل - بعضی از کاندوم ھا ھستند کھ چیزی پستانک مانند در باالی خود داشتھ کھ برای نگھ
داری مایعات در آن استفاده می شود. سایر کاندوم ھا تھی گردشده دارند.

    ضخامت - کاندوم ھای بسیار محکم موجود می باشند. این کاندوم ھا محکم تر بوده و برای
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افرادیکھ مشکل پاره شدن کاندوم دارند، مناسب ھستند. کاندوم ھای بسیار باریک نیز موجود

ھستند، اما بدلیل احتمال پارگی توصیھ نمی شوند.
    کاندوم ھای روغنی - این کاندوم ھا روغن کاری شده و عموما روغن ھا حاوی موادی برای

کشتن اسپرم می باشد.
    کاندوم ھای طعم دار - این کاندوم ھا برای رابطھ جنسی دھانی بوده و روغن کاری شده نیستند.

    کاندوم ھای رنگی - کاندوم ھای مردانھ در رنگ ھای مختلفی موجود ھستند، این کاندوم ھا
تفاوتی باھم نداشتھ و رنگ آنھا باعث بھتر و یا بدتبودن آنھا نمی شود.

) چھ چیزی باعث پاره شدن کاندوم مردانھ می شود؟4
    انقضای تاریخ کاندوم - برروی کاندوم ھای مردانھ جدید تاریخی وجودداشتھ کھ بعد از گذشتن

از آن تاریخ نباید از آن استفاده نمود.
    نگھداری نامناسب - گرما باعث آسیب دیدن کاندوم ھای التکسی می شود، پس آنھا را در مکان

ھای گرم ھمچون کیف پول و یا داشبورد ماشین نباید نگھ داشت.
    کاندوم نامناسب - کاندومی کھ بسیار کوچک بوده ممکن است پاره شوند، از انواع بزرگتر

استفاده نمایید.
    روغنکاری نامناسب - درصورتیکھ روان کننده ھای چربی پایھ ھمچون وازلین، روغن بچھ و

استفاده شود، امکان پارگی کاندوم مردانھ وجود دارد.… 

) از کجا می تواند کاندوم مردانھ خرید؟5
کاندوم را می شود در اکثر داروخانھ ھا خریداری نمود. در بعضی از فروشگاھھا نیز کاندوم

موجود می باشد.

) کاندوم مردانھ و بیماری ھای مقاربتی؟6
کاندوم ھای التکسی با پیشگیری از تماس محل آلوده با فرد سالم از ابتال بھ بیماری ھای مقاربتی
جلوگیری می نماید، با اینحال این محافظت صد در صدی نمی باشد. کاندوم ھای پلی اورتان نیز

فراھم کننده محافظت در برابر بیماری ھای مقاربتی بوده ولی قدرت آن ھا بھ اندازه انواع التکسی
نیست.

حقایقی درباره کاندوم ھای مردانھ

) کاندوم زنانھ چیست؟1
کاندوم زنانھ لولھ ای پلی اورتانی و روغن کاری شده است کھ رینگ ھای انعطاف پذیر در ھر

دوسر خود داشتھ و یکی از سرھای لولھ بستھ می باشد.
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) از کجا کاندوم زنانھ بخریم؟2

ھمانند کاندوم مردانھ، کاندوم زنانھ نیز در داروخانھ ھا و بدون نسخھ فروختھ می شود.

) قدرت کاندوم زنانھ در پیشگیری از بارداری؟3
 درصد در پیشگیری از بارداری موثر می باشند.75کاندوم ھای زنانھ حدود 

) کاندوم زنانھ و بیماری ھای مقاربتی؟4
کاندوم ھای زنانھ نیز می توانند فراھم کننده مقداری محافظت در برابر بیماری ھای مقاربتی باشند.

 اما کاندوم ھای مردانھ در این زمینھ بھترین گزینھ می باشند. نباید از کاندوم ھای زنانھ و مردانھ
ھمزمان استفاده نمود چراکھ اضطکاک ھردو باھم باعث خرابی آنھا می شود.
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