
Gadyrly dostum we joram!
Türkmenleriň “Iki aýakly iki günde” diýen nakyly bar. Sen 
hem düýn gulpajygyny tasadyp ýören çagajykdyň, ýöne 
kämillik ýaşyna golaýladygyňçaň, özbaşdak we garaşsyz 
bolmaga ymtylýarsyň. Özbaşdaklyk, elbetde, gowy zat, 
emma munuň seniň her bir ädimiň üçin indi jogapkärdigiňi 
hem aňladýandyr. Ozal seniň saglygyň barada ene-ataň 
we ýakynlaryň alada eden bolsa, indi bu jogapkärçiligi öz 
boýnuňa almaga borçlusyň, sebäbi sen garaşsyz we özbaşdak 
bolmak isleýärsiň.
Ýaşlaryň köpüsi garaşsyzlygy we özbaşdaklygy jynsy 
gatnaşyklary başlamak bilen baglanyşdyrýar. Şonuň üçin-
de, jynsy gatnaşyklary başlamazdan ozal öz saglygyň barada 
dogry alada etmegi başarmalysyň. erkek  prezerwatiwleri:

Adaty görnüşdäkisi bir gezek ulanmak üçin niýetlenendir. 
Ol 18 sm uzynlykda bolan berk we örän ýuka örtükdir. 
Serişdäniň aglaba bölegi lateks rezininden taýýarlanýar, 
ýöne adaty haýwan derisinden taýýarlanan görnüşleri hem 
bar. Olar dürli reňkli, köpüsi jyns gatnaşygyny has ýakymly 
edýän we ýyrtylmak howpuny peseldýän ýörite ýaglar bilen 
ýaglanan bolýar. Prezerwatiwleriň ýönekeý we emzik görnüşli 
ujy bolup, ol ýerde döl ýygnanar ýaly ýeterlikli ýer göz öňüne 
tutulandyr.
aýal  prezerwatiwleri:
Lukmançylygyň täze oýlap tapmalarynyň biri hem bir gezek 
ulanmak üçin niýetlenen aýal prezerwatiwleridir. Olary ýuka 
we çeýe bolan poliuretan plastiginden taýýarlaýarlar. Aýal 
prezerwatiwleri diametri 7 sm,  uzynlygy 15 sm bolan silindr 
görnüşli serişdedir. Silindriň bir ujy ýapyk bolup, berkidiji 
halka bilen üpjün edilendir. Açyk tarapy bolsa, ýumşak halka 
bilen abzallaşdyrylandyr. Aýal prezerwatiwini jynshana jyns 
gatnaşygynyň öň ýanyndan ýerleşdirmeli.

prezerwatiw  näme?
Prezerwatiw:

islenilmedik göwreliligiň öňüni almaga kömek edýän  ►
serişde;

jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän AIW, gepatit B, sözenek,  ►
hlamidioz, sitomegalowirus  we başga-da birnäçe erbet we 
bejermesi kyn bolan ýokanç kesellerinden goraýar;

biologiki suwuklyk (gan, jynshana bölünip çykmalary,  ►
döl) arkaly geçýän erbet ýokançlyklardan goraýar;

derman serişdelerinden has oňat, sebäbi olaryň beden  ►
üçin zyýanly täsiri ýok;

ýatgynyň boýunjygynda rak keseliniň döremek howpuny  ►
peseldýär;

ony dürli söwda nokatlarynda elýeter bahadan almak  ►
bolýar;

onuň ulanylyşy ýönekeý. ►

prezerwatiwiŇ  GÖrnÜŞleri
Häzirki döwürde bu goranyş serişdäniň dürli görnüşleri bar:

spermisidli we spermisidsiz serişdeler; ►
dürli ölçegde; ►
ýörite ýaglar bilen ýaglanan we ýaglanmadyk görnüşi; ►
dürli sudurly we reňkli; ►
tekiz we dygyr-dygyr; ►
örän ýuka; ►
şeýle hem erkek adamlaryň we aýallaryň prezerwatiwleri  ►

bardyr.

jynsy GatnaŞyklary baŞlamazdan 
ozal  nämeleri  bilmeli 
Ilki bilen aýtjak zadymyz, jynsy gatnaşyklary başlamaga 
howlukmaly däl. Her zadyň öz wagty, öz döwri bar. Ýöne 
jynsy gatnaşyklary eýýäm başlan bolsaň ýa-da muňa taýynlyk 
görýän bolsaň, durmuşyň bu möhüm başlangyjynda birnäçe 
garaşylmadyk ýagdaýlaryň ýüze çykyp biljekdigini hökmän 
bilmelisiň. Şoňa görä-de, jynsy gatnaşyklarynyň dowamynda 
öz saglygyňy goramak üçin, şulary  hem hökman bilmelisiň.

Ýatda sakla:
Seniň saglygyň seniň öz eliňdedir!
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saýtynyň işgärleri taýýarladylar.

Onuň nusgasyny göçürmek
we ýaýratmak rugsat edilýär. 

prezerwatiw satyn alnanda käbir 
ýaGdaýlary GÖz ÖŇÜne tutmak 
zerurdyr:
Ölçegi. Alyjylary birinji bilen gyzyklandyrýan meseledir. Ýöne 
gynansak hem bu maglumat köplenç serişdäniň gabynda anyk 
görkezilmeýär.
Galyňlygy. Jübütleriň duýgularyna täsir edýär diýip hasaplanýar. 
Emma tejribe bu ýagdaýyň her kime bir hili täsiriniň bardygyny 
görkezýär. 
ýaglar bilen ýaglanmaklygy. Häzirki döwürde ýaglanmadyk 
prezerwatiwler örän seýrek duş gelýär. Şonda hem satyn almazdan 
öň harydyň gabynda “Lubricated” diýen ýazgynyň bardygyna 
göz ýetirmek zyýan däldir. Düzüminde Nonoxinol-9 spermisidi 
bar bolan ýaglar, prezerwatiw jyns gatnaşygy mahaly ýyrtylaýan 
ýagdaýynda islenilmedik göwrelilikden we bu ýagdaýda geçip 
bilýän ýokanç kesellerden goranmak üçin goşmaça serişdedir. 
ygtybarlygy. Prezerwatiw ulanylanda iki sany uly kynçylyk ýüze 
çykyp bilýär: syrylyp aşak düşme we ýyrtylma. Bu ýagdaýyň öňüni 
almak üçin diňe dogry ulanmak ýeterlik däldir. Sebäbi köp zat 
prezerwatiwleriň hiline baglydyr, muňa ýaglanmaklygyň mukdary, 
giňligi, galyňlygy we ş.m. meseleler degişlidir. 
ýaramlylyk möhleti. Adatça prezerwatiwleriň ýaramlylyk möhleti 
5 ýyl. Ýöne hili pes prezerwatiwleriň ulanyş möhleti 3 ýyldyr.
Prezerwatiwleri mümkin boldugyça dermanhanalardan ýa-da 
ýörite dükanlardan almak maslahat berilýär. Bu ýerde olar şübheli 
söwda nokatlaryna garanyňda, arzan hem hil taýdan ynamlydyr.

ýatda sakla!
Eger sen öz saglygyňyň gadyr-gymmatyny bilip, ýanýoldaşyň 
rahatlygy barada alada edýän bolsaň,  çem gelen ýerden, nätanyş 
haryt alyp janyňyza howp salma! Öz saglygyň öz eliňdedigini 
unutma!

Saglyk we sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky şu kitapçany 
we beýleki kitapçalary www.saglyk.info saýtynda tapyp 
bilersiň. Bu kitapçalarda beýan edilýän wajyp maglumatlary 
oka we olary öz dost-ýarlaryň, garyndaşlaryň bilen paýlaş, 
şeýle wajyp maglumatlary ýaýratmaga kömek et. Özüňiň, 
dogan-garyndaşlaryň, dost-ýarlaryňyň sagdyn bolmagyna 
ýardam berip bilýändigiňi unutma!

www.saGlyk.info
saýty lukmançylygyň we arassaçylygyň meseleleri boýunça 
ygtybarly maglumatlary we adamyň saglygyny dolandyrmagyň 
tärlerini türkmen okyjylarynyň dykgatyna hödürleýär. Saýtyň 
sahypalarynda ýerleşdirilýän maglumatlar sada we düşnükli 
dilde beýan edilýär. Saýtyň esasy maksady seniň maşgalaňyň 
we tutuş jemgyýetiň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga 
ýardam berjek döwrebap we ygtybarly maglumatlary saýlap, 
olary sada dilde okyjylarymyza ýetirmekden ybaratdyr. Sen 
saýtyň sahypalarynda makalalar, hünärmenleriň teswirleri, 
köpçüligiň bellikleri we teswirleri bilen tanşyp bilersiň. 
Bularyň ählisi özüňe gerek maglumatlaryň aňsat tapyp 
bilmegiň üçin niýetlenendir.


