
Vaginal Contraceptive Film®

אמצעי למניעת היריון
השתמשי בדף VCF אחד לפני כל מגע מיני.

יעיל עד 3 שעות!
בטוח לשימוש ואינו מכיל הורמונים

מכיל 28% נונוקסינול-9

מהו VCF דף למניעת היריון לשימוש וגינלי?
VCF דף למניעת היריון לשימוש וגינלי הינו ריבוע דק מאוד של חומר 
שמתמוסס במהירות ומשחרר את החומר הפעיל שלו, נונוקסינול-9, שהינו 
קוטל זרע חזק לא-הורמונלי שהורג תאי זרע כאשר הוא בא איתם במגע.

VCF דף למניעת היריון לשימוש וגינלי הינו קוטל הזרע  מדוע 
בחציצה שהשימוש בו מתרחב הכי מהר בארצות הברית?

אם את משתמשת ב-VCF, לא את ולא בן זוגך תוכלו לדעת שהוא שם. 
המשמעות היא שאתם יכולים ליהנות מקיום יחסי מין בידיעה שהינכם 
מוגנים. VCF הוא קוטל הזרע בחציצה הנוח ביותר שפותח אי פעם. 
אין התקנים מסורבלים שעלייך להשאיר בתוך הנרתיק, אין מוליכים 
שצריך להחדיר או לנקות. מכיוון ש-VCF אינו מכיל מרכיבים פעילים 
רבים כמו תכשירי קצף או ג'ל, הוא אינו מטפטף או מלכלך. הוא פשוט 

נשטף החוצה באופן טבעי ביחד עם נוזלי הגוף שלך.

כיצד עלייך להשתמש ב-VCF דף למניעת היריון לשימוש וגינלי?
שימוש ב-VCF דף למניעת היריון לשימוש וגינלי הינו פשוט וקל.

ודאי כי אצבעותייך יבשות לחלוטין! 

הוציאי את הדף המקופל מהאריזה האטומה.   .1
כעת קפלי אותו מעל האצבע או האמה.  .2
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לתוך הנרתיק לכיוון צוואר הרחם, בטווח 
שבין 15 דקות ל-3 שעות לפני קיום יחסי 

מין. אם חלפו יותר מ-3 שעות לאחר החדרת 
ה-VCF, החדירי דף VCF אחר. יש להשתמש 
בדף אחד עבור כל מגע מיני. אם הדף נדבק 
לאצבעך, קחי דף חדש. קפלי לשניים על מנת להקטין את הדף, ואז 

החדירי אותו כפי שמופיע באיור 3.

אם ברצונך לשטוף את הנרתיק, עליך להמתין לפחות 6 שעות לפני 
שתתקלחי לאחר קיום יחסי מין. כמו עם כל אמצעי מניעה, חשוב 

שתמלאי אחר ההוראות באופן מדוייק, אחרת לא ניתן להבטיח 
פעילות תקינה.

VCF גורם לגירוי של הנרתיק או של הפין רק לעיתים רחוקות. אם בכל 
זאת מורגשת אי-נוחות בעת שימוש ב-VCF, הפסיקי להשתמש בו. אם 

הגירוי נמשך, התייעצי עם הרופא.

אריזה זו מכילה ריבועים שקופים למחצה בעטיפות נפרדות של דפים 
מסיסים למניעת היריון אשר מכילים את החומר הפעיל נונוקסינול-9. 
חשוב שלא יתרחש מגע בין הפין לבין הנרתיק לפני שנעשה שימוש 
יכול לפלוט  באמצעי מניעה. חשוב מאוד למנוע מגע מכיוון שהגבר 
זרע לתוך הנרתיק שיפרה ביצית עוד לפני הפליטה עצמה. VCF נשטף 
ומסולק על ידי נוזלי הגוף הטבעיים. אם נעשה שימוש במוצר זה במקביל 
לשיטה נוספת למניעת היריון, ככל הנראה תהיה הגנה טובה יותר מפני 

היריון. אף שיטה למניעת היריון איננה יעילה ב-100%.

אם הרופא שלך אמר לך שאסור לך להיכנס להיריון, שוחחי עמו לגבי 
השיטה הטובה ביותר עבורך למניעת היריון.

מידע כללי
על מנת לשמור על הרכות והגמישות של ה-VCF, יש לשמור אותו   0
באריזה סגורה בטמפרטורת החדר. אם לאחר הוצאתו מהאריזה 
במטרה להשתמש בו, דף ה-VCF אינו מספיק גמיש לדעתך, החזיקי 
אותו בין כפות ידייך הנקיות והיבשות למשך מספר שניות על מנת 

לרכך אותו, להחדרה קלה על פי ההנחיות. 
כלומר,   - השתמשי באותה תנוחה המשמשת להחדרת טמפון   0
בכריעה או בעמידה עם רגל אחת מורמת, כאשר כף הרגל נמצאת 

על שרפרף או כיסא. אפשרות נוספת היא לעשות זאת בשכיבה.
ודאי כי אצבעותייך יבשות לחלוטין וכי ההחדרה מתבצעת במהירות.   0
אל תחדירי את ה-VCF לתוך פתח השופכה. כמו עם כל אמצעי 
מניעה, חשוב שתמלאי אחר ההוראות באופן מדוייק, אחרת לא ניתן 

להבטיח פעילות תקינה.
מחקרים העלו חששות הנוגעות לבטיחות מוצרים שמכילים את   0
קוטל הזרע נונוקסינול-9 עלולים לגרום לגירוי של הנרתיק והרקטום. 
לעיתים גירוי זה אינו מלווה בתסמינים. גירוי זה עלול להגדיל את 
.HIV איידס מבן זוג שחולה באיידס או נשא/HIV-הסיכון להידבקות ב
את יכולה להשתמש בנונוקסינול-9 כאמצעי למניעת היריון עם או   0
בלי דיאפרגמה או קונדום אם את מקיימת יחסי מין עם בן זוג אחד 
בלבד שאינו נשא HIV ושאינו מקיים יחסי מין עם בני/בנות זוג אחרים 

.HIV-או שאין לו גורמי סיכון נוספים להידבקות ב
השתמשי בקונדום מלייטקס ללא נונוקסינול-9 אם את חולה באיידס   0
או נשאית HIV או בן הזוג שלך חולה באיידס או נשא HIV, אם את או 
בן הזוג שלך מקיימים יחסי מין עם אנשים נוספים, או אם יש לכם 

.HIV-גורמי סיכון נוספים להידבקות ב
פני לאיש מקצוע בתחום הבריאות אם יש לך שאלות בנוגע לאמצעי   0
הטוב ביותר עבורך למניעת היריון ובנוגע לשיטות הטובות ביותר 

למניעת הידבקות במחלות מין.

יש לך שאלות? 
שירות לקוחות 1700-707-888 )ראשון עד חמישי, בין 9 

בבוקר ל-4 אחר הצהריים(. למעט סופי שבוע וחגים.
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