
إذا أردت االستحامم، فانتظري دامئًا، قبل االستحامم، 6 ساعات عىل األقّل بعد الِجامع. من 
الرضورّي أن تّتبعي اإلرشادات بحذر، وإاّل فلن ُتضمن لك املصداقّية، كام هو الحال مع أّي 
مانع للحمل. نادرًا ما يسّبب VCF التهّيج املهبيّل أو القضيبّي. إذا طرأ بالفعل شعور بعدم 
الراحة عند استعاملك VCF، فتوّقفي عن االستعامل. إذا استمّر التهّيج، فاستشريي طبيبك.

منفرد، وهي  اإلغالق، بشكل  مرّبعات شبه شّفافة، محكمة  الرزمة عىل  تحتوي هذه 
عبارة عن غشاء مانع للحمل وقابل للذوبان، يحتوي عىل املاّدة الفّعالة نونوكسينول9-. 
من الرضورّي دامئًا عدم مالمسة القضيب للمهبل قبل اّتخاذ االحتياطات املانعة للحمل. 
ا ألّن الرجل قد يطرح منيًّا ذا قدرة عىل اإلخصاب، داخل منطقة املهبل،  ذلك رضورّي جدًّ
قبل القذف. يتّم شطف VCF مع سوائل الجسم الطبيعّية. إذا تّم استعامل هذا املنتج 
مع وسيلة أخرى ملنع الحمل، فرّبا تتوّفر حامية أفضل ضّد الحمل. ليست هناك وسيلة 

فّعالة %100 لتحديد النسل.

إذا أخربك طبيبك بأّنه ال ينبغي لك أن تحميل، فناقشيه حول أفضل وسيلة لِك لتحديد النسل.

معلومات عاّمة
به يف  االحتفاظ  VCF، فيجب  لـ  الليونة واملرونة  الحفاظ عىل خصائص  من أجل   0
حقيبته، غري مفتوح، يف درجة حرارة معتدلة للغرفة. إذا مل يكن غشاء VCF مرًنا عىل 
قدر رغبتك بعد إزالته من حقيبته من أجل االستعامل، فاحمليه بني راحتي يديك 

النظيفتني الجاّفتني لعّدة ثواٍن من أجل تليينه وتسهيل إدخاله كام يف التوجيهات.

قومي بنفس الوضعّية التي تقومني بها عندما ُتدخلني السدادة القطنّية )تامپون( - وهي   0
أن تستقّري جامثًة أو واقفًة ترفعني رجاًل واحدة إىل األعىل حيث قدمك موضوعة عىل 

مقعد أو عىل كريّس املرحاض. وضعّية بديلة أخرى هي االستلقاء.

تأّكدي من أّن أصابعك جاّفة متاًما وأّن إدخال الغشاء يتّم برسعة. ال ُتدخيل VCF يف   0
فتحة البول. من الرضورّي أن تّتبعي اإلرشادات بحذر، وإاّل فلن ُتضمن لك املصداقّية، 

كام هو الحال مع أّي مانع للحمل.

طرحت األبحاث شؤوًنا تخّص سالمة االستعامل، وتقيض بأّن املنتجات التي تحتوي عىل   0
مبيد املنّي نونوكسينول9- قد تسّبب تهّيج املهبل واملستقيم )آخر جزء من األمعاء 
التهّيج قد يزيد من  أّية أعراض. هذا  التهّيج  الغليظة(. يف بعض األحيان ليس لهذا 

احتامل التقاط ڤريوس HIV )اإليدز( من رشيك مصاب بالڤريوس.

بإمكانك استعامل نونوكسينول9- لتحديد النسل مع أو بدون الغشاء الحاجز األنثوّي   0
أو الكوندوم إذا كنِت ُتجامعني رشيًكا واحًدا غري مصاب بڤريوس HIV وليس لديه 

.HIV رشكاء آخرين يف الجنس أو عوامل خطورة لـ

استعميل الكوندوم املّطاطّي بدون نونوكسينول9- إذا كنِت، أنت أو رشيكك يف الجنس،   0
مصابني بڤريوس اإليدز HIV، أو لديكام عّدة رشكاء يف الجنس، أو لديكام عوامل خطر 

.HIV لإلصابة بڤريوس

اسأيل خبريًا يف الصّحة إذا كانت لديك استفسارات حول وسائل تحديد النسل ومنع   0
األمراض املنتقلة بواسطة االلتقاء الجنيّس، امُلثىل لِك.

لديك أّية استفسارات؟ 
خدمة الزبائن 1700-707-888 

 )بني 9 صباًحا و 4 مساًء من األحد إىل الخميس(.
باستثناء نهايات األسابيع والُعطل.
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تسويق حصرّي   

 VCF والغشاء املهبيّل املانع للحمل هي عالمات تجارّية مسّجلة لـ
أپوثيكوس فارماسوتيكال كورپ.

ما هو الغشاء املهبيّل املانع للحمل VCF؟
ا يذوب رسيًعا ويطلق  الغشاء املهبيّل املانع للحمل VCF عبارة عن مرّبع ماّدة رفيع جدًّ
الحيوانات  بقتل  يقوم  فّعال وغري هورمويّن  للمنّي  نونوكسينول9-، مبيد  الفّعال  مرّكبه 

املنوّية عند مالمستها.

ما هو السبب يف كون الغشاء املهبيّل املانع للحمل VCF هو 
مبيد املنّي ، املانع، األرسع انتشاًرا يف الواليات املّتحدة؟

بأّنك  يعني  موجود. هذا  بأّنه  أنت وال رشيكك،  تشعري،  فلن   ،VCF استعملِت  إذا 
تستطيعني االستمتاع بالجنس مع الِعلم بأّنك محمّية من الحمل. VCF هو مبيد املنّي، 
املانع، األكرث راحًة، الذي ُطّور عىل اإلطالق. ليس هناك حشوات ضخمة ترتكينها داخل 
املهبل، وال قضبان طّبّية تدخلينها أو تضطّرين لتنظيفها. وألّن VCF ال يحتوي عىل الكثري 
من املرّكبات غري الفّعالة، كام يف الرغوات والُهالم، فهو ال يسّبب السيالن وال البلل. يتّم 

شطفه ببساطة وبشكل طبيعّي مع سوائل جسمك.

كيف تستعملني الغشاء املهبيّل املانع للحمل VCF؟
استعامل الغشاء املهبيّل املانع للحمل VCF بسيط كبساطة 1-2-3.

تأّكدي من جفاف أصابعك متاًما! 

1. أزييل الغشاء املرّبع، قبل َطوِيه، من الحقيبة املحكمة 
اإلغالق.

2. ثّم قومي بطوِيه عرب إصبعك الثاين )السّبابة( أو الثالث 
)الوسطى(.

3. بحركة رشيقة واحدة، ضعي VCF يف أقىص مهبلك مقابل 
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عنق الرحم، خالل ما ال يقّل عن 15 دقيقة وال يزيد عن 3 
ساعات قبل الِجامع. إذا مضت أكرث من 3 ساعات منذ إدخال 
VCF، فقومي بإدخال غشاء VCF آخر. يتوّجب استعامل 
غشاء واحد عند كّل عملّية ِجامع. إذا التصق الغشاء بإصبعك، 
فتناويل غشاًء آخر. قومي بطويه إىل النصف لتجعيل الغشاء 

أصغر حجاًم، ثّم أدخليه بحسب الرسم التوضيحّي 3.

ڤاچينال كونرتاسيپتيڤ فيلم® تحديد النسل

.قبل كّل عملّية ِجامع VCF استعميل غشاًء واحًدا من

فّعال لغاية 3 ساعات!
آمن وغري هورمويّن يحتوي عىل %28 نونوكسينول-9




