contoured diaphragm

Korte gebruiksaanwijzing voor een eenvoudige en veilige toepassing
1

Voor het inbrengen wordt het
Caya diafragma bij de aangegeven
gripnoppen dubbelgevouwen. In de
holte die daardoor ontstaat wordt ca. 4
ml (ongeveer 1 theelepel) contraceptieve
gel (Caya gel) aangebracht.
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Bij herhaalde geslachtsgemeenschap
kan het diafragma in de vagina blijven
zitten. Om de veiligheid te kunnen
waarborgen moet voorafgaand aan
de tweede coïtus extra gel met de
applicator in de vagina worden
aangebracht.

9

2
Breng een geringe hoeveelheid gel op
de rand aan. Het bestrijken van de
rand maakt het inbrengen in de vagina
gemakkelijker.

3

6 uur

10

2 uur

Het Caya diafragma en de
contraceptieve gel mogen maximaal 2
uur voorafgaand aan de gemeenschap
worden ingebracht.

4

Vervolgens wordt het Caya diafragma
bij de vingergreep beetgepakt en uit
de vagina getrokken.
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Houdt het diafragma met één hand bij
de gripnoppen vast. Bij het inbrengen
moet de pijl in de richting van het
lichaam wijzen.
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Nadat het Caya diafragma uit de vagina
is verwijderd moet het met water en
zeep worden gereinigd en in het open
doosje worden gelegd om te drogen.
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Het Caya diafragma wordt voorbij de
baarmoedermond tot tegen de achterste
vaginawand geschoven. De rand van de
vingergreep moet de ruimte achter het
schaambeen volledig opvullen.

Het Caya diafragma moet altijd in het
bijgeleverde doosje worden bewaard
om beschadiging te voorkomen.

13

6
Het Caya diafragma zit op de juiste
plaats indien de cervix volledig door
het diafragma is bedekt en het tussen
de fornix posterior en de nis van het
schaambeen ligt.
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Het diafragma mag niet binnen 6 uur
na de laatste gemeenschap uit de
vagina worden verwijderd (anders
kunnen beweeglijke zaadcellen zich
door het dan onafgedekte cervixkanaal
naar de baarmoeder verplaatsen).

De ligging moet na het inbrengen met een
vinger worden gecontroleerd. De ligging is
correct wanneer door het membraan van
het diafragma de baarmoedermond kan
worden gevoeld (deze voelt aan als de
punt van een neus). Als die niet te voelen
is moet het diafragma worden verwijderd
en opnieuw worden ingebracht.

24 uur

Belangrijk: het Caya diafragma mag
nooit langer dan 24 uur achtereen in
de vagina blijven liggen.
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2 jaar

Het Caya diafragma kan gedurende
2 jaar - gerekend vanaf de eerste
toepassing - worden gebruikt.

