Kondom memberikan
keselamatan,
kenyamanan dan
kenikmatan
Apakah kondom
bisa memberikan
kesenangan
dalam seks? Ada
orang mungkin
bilang “YA”
ada orang lain
mungkin bilang
“TIDAK”.
Tapi sebenarnya,
melakukan
hubungan seks tra
pake kondom bisa bikin
ko pu resiko besar untuk kena HIV dan IMS dan ko
pasti tra senang.
Kondom tra hanya bikin seks lebih aman, tapi
juga bisa meningkatkan rasa nyaman dan
kenikmatan seksual yang lebih lama sebab
kalo ko pake kondom bisa menghilangkan
rasa takut dan khawatir terinfeksi IMS, HIV
dan kehamilan. Kondom juga bisa mencegah
terjadinya ejakulasi dini–bisa bikin seks lebih
lama…sehingga ko akan lebih lama menikmati
seks dengan ko pu pasangan.
Supaya ko lebih lama menikmati keindahan
seks yang pake kondom, cobalah beberapa
model kondom yang tersedia, misalnya: kondom
yang memiliki permukaan seperti bergerigi
atau bercincin, serta kondom dengan rasa yang
berbeda yang dapat membuat seks oral (baku
isap alat kemaluan) lebih menyenangkan.

Yang BOLEH dan TRA BOLEH
dalam penggunaan kondom
BOLEH
►► Pakelah kondom setiap kali berhubungan seks.
►► Periksa tanggal masa berlaku kondom.
►► Pakelah pelicin yang berbahan dasar air saja.
►► Simpan kondom jauh dari benda–benda tajam
untuk menghindari robek.
►► Pakelah kondom dari bungkusan yang masih
disegel, pastikan bungkusan kondom tra rusak.
TRA BOLEH
►► JANGAN pake kondom yang sudah lewat dari
tanggal masa berlakunya (periksa tanggal masa
berlaku pada bungkusan kondom), kalo sudah
lewat masa berlaku, jangan pake kondom itu.
►► JANGAN simpan kondom di dalam dompet atau
saku belakang celana karena kondom bisa rusak.
►► JANGAN simpan kondom di tempat yang panas.
Jangan sampai kondom kena sinar matahari langsung.
►► JANGAN pake dua kondom (kondom laki–laki dan
kondom perempuan) pada waktu yang sama.
Gesekan antara kedua kondom bisa bikin kondom
mudah robek.
►► JANGAN pake pelicin yang berbahan dasar minyak
(seperti hand–body lotion, vaselin atau minyak
bayi). Bahan–bahan itu bisa bikin kondom mudah
robek.
►► JANGAN pake kondom kalo bungkusan kondom itu
su rusak.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor dibawah ini.

Kalo Ko Su Tra
Tahan, Pakai
Kondom To!
Pake Kondom…NAYMAN
Pake Kondom…AMAN

Kondom bisa selamatkan
ko pu hidup!
Kondom bisa selamatkan ko pu hidup! Kalo ko
pake dengan benar dan kalo ko selalu pake
kondom saat berhubungan seks,
maka kondom itu bisa melindungi
ko dari HIV (virus yang
menyebabkan AIDS) dan
infeksi menular seksual
(IMS) yang berbahaya.
Kebanyakan HIV
menyebar melalui
hubungan seks yang
tra aman (seks yang
tra pake kondom)
dengan orang yang su
kena HIV. Jauh lebih
baik kitong cegah
infeksi HIV daripada
kitong mengobatinya;
sampai sekarang ini masih
belum ada obat untuk HIV, tapi kitong bisa
cegah HIV dengan “pake kondom secara benar
dan selalu pake kondom pada saat melakukan
hubungan seks”.
Ada banyak infeksi lain yang ditularkan melalui
hubungan seks (baik itu seks lewat vagina,
lubang anus ataupun seks lewat baku isap
kemaluan).
Infeksi–infeksi itu misalnya:
►► Gonore — Gejala yang paling umum adalah
keluarnya cairan berwarna putih, kuning
atau hijau dari alat kelamin laki–laki ataupun
perempuan dan rasa perih pada saat kencing.
Kalo tra berobat, gonore bisa timbulkan
masalah selama kehamilan dan juga bisa bikin
mandul.

►► Sifilis — Gejalanya sangat ringan sehingga
tra kelihatan: biasanya ada luka terbuka yang
terasa sakit yang muncul dalam waktu yang
singkat di sekitar mulut atau alat kelamin laki–
laki atau perempuan. Kalo tra berobat sifilis
bisa berkembang menjadi lebih parah.
►► Klamidia — ini menyebabkan peradangan pada
saluran alat kelamin tetapi sering terjadi tanpa
ko sadari. Kalo tra berobat, klamidia bisa bikin
mandul pada laki–laki maupun perempuan.
►► Hepatitis B/C — Banyak orang yang terinfeksi
mengalami gejala hepatitis ringan atau trada
gejala sama sekali. Gejala-gejala itu seperti
flu ringan, mual, muntah, diare dan penyakit
kuning.
Ko bisa kurangi resiko
terinfeksi dengan cara “pake
kondom dengan benar dan
selalu pake kondom
pada saat melakukan
hubungan seks”.

Bagaimana
fungsi kondom itu?
Kondom itu seperti sebuah
kantong karet yang dipake untuk
membungkus alat kelamin laki–laki yang sedang
tegang, sebelum melakukan hubungan seks.
Kondom bisa mencegah penyebaran infeksi
menular seksual. Kebanyakan kondom terbuat
dari lateks yaitu bahan karet yang sangat kuat
meskipun sangat tipis. Kondom lateks itu kuat
dan tidak mudah rusak kalo dipake dengan benar.
Cairan kelamin, bakteri dan virus tra bisa lewat
karena kondom itu tra ada pori–pori. Kalo orang
tra pake kondom pada saat melakukan hubungan
seks, infeksi menular seksual bisa ditularkan dari
satu orang ke orang lain.

Selain kondom untuk laki–laki, ada juga kondom
untuk perempuan. Kondom perempuan itu
seperti sebuah kantong (bahan dari karet) yang
dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin
perempuan, berfungsi untuk mencegah terjadinya
IMS termasuk juga HIV.

Perhatikan supaya pake
kondom dengan benar
Untuk perlindungan terhadap HIV dan IMS kalian
mesti pake kondom setiap kali melakukan
hubungan seks–apakah ini seks melalui
vagina, lubang anus ataupun baku isap
alat kemaluan.
Pakelah satu kondom saja pada
saat melakukan hubungan seks:
artinya hanya pake kondom
laki–laki saja atau hanya
kondom perempuan saja.
Jangan pake dua kondom
sekaligus karena kalo
dua kondom saling baku
gesek bisa bikin kondom
itu robek. Kalo ko perlu
pake pelicin tambahan untuk
kondom, pakelah pelicin
yang berbahan dasar air.
Kondom lateks bisa rusak
oleh minyak. Jadi jangan
gunakan pelicin yang
mengandung minyak,
seperti hand–body lotion,
vaselin atau minyak bayi
karena bahan–bahan itu
bisa bikin lemah karet lateks
sehingga menyebabkan
kondom mudah robek.

