BEPPY
NL
Beppy condooms zijn gemaakt van hoge kwaliteit natuurlijk rubber latex, glad oppervlak, natuurlijke kleur,
inclusief reservoir en voorzien van een niet-medicinale glijmiddel. Indien de instructies van de fabrikant
worden nageleefd zijn de condooms een effectieve contraceptie methode. Echter biedt geen een
contraceptiemethode 100% bescherming. Mits goed gebruikt helpen condooms het risico te verminderen op
overdracht van een HIV infectie (aids) en vele andere seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder
chlamydia, herpes, genitale wratten, gonorroe, hepatitis B en syfilis.
Nominale breedte: 56 ± 2 mm
Voorzorg en waarschuwingen
• Gebruik een condoom slechts 1 keer.
• Gebruik geen glijmiddelen op oliebasis, zoals Vaseline, massageolie, babyolie, body lotions, boter, etc. welke
de condooms kunnen beschadigen. Ook sommige medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht
kunnen condooms aantasten. Vraag uw apotheker of huisarts om advies.
• In geval van irritatie, stop dan het gebruik van het latex condoom en vraag advies bij je huisarts.
• Zoek medische hulp, tenminste binnen 72 uur, wanneer het condoom scheurt of lekt tijdens gebruik.
• Als de folie is beschadigd, gooi de condoom weg.
• Bewaar op een koele, droge plaats, buiten invloed van direct zonlicht.
• Stop en controleer als het condoom afglijdt of als het condoom te strak om de penis zit, want dit kan tot
breuk leiden van het condoom.

STAP 1: Controleer voor gebruik de uiterste gebruiksdatum. Scheur de verpakking aan één zijde open en haal
het condoom er voorzichtig uit. Condooms kunnen beschadigen door nagels en sieraden.
STAP 2: Breng het condoom pas aan wanneer de penis volledig stijf is. Vermijd elk contact tussen de penis en
het lichaam van uw partner voordat het condoom is aangebracht om zwangerschap en overdracht van SOA’s
te voorkomen. Lucht in een aangebracht condoom, kan een breuk veroorzaken. Vermijd dit door het topje van
het condoom dicht te knijpen. Controleer of het af te rollen gedeelte aan de buitenkant zit en plaats het
condoom op de top van de stijve penis. Blijf het topje vasthouden, gebruik je andere hand om het condoom
over de gehele lengte af te rollen. Als het condoom goed is aangebracht zal het reservoir geen lucht bevatten.
STAP 3: Houd het condoom na de zaadlozing aan de rand vast en trek de penis terug nog voordat deze
verslapt. Dit helpt afglijden te voorkomen.
STAP 4: Rol na het gebruik het condoom in een stukje tissue en gooi het in de vuilnisbak. Spoel niet door het
toilet.
Waarschuwing: Dit condoom is gemaakt van een rubber latex welke allergische reacties kan veroorzaken
inclusief anafylactische shock. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker allergisch is voor latex.
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