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Gel

התוויה רפואית:
 Caya® הוכח כיעיל ובטוח לשימוש למניעת הריון בשילוב עם דיאפרגמת •

• אינו מכיל נונוקסינול 9 אך יעיל באותה מידה 
• מסיס במים ומותאם לשימוש עם דיאפרגמה / קונדום / כובעון צווארי 

העשויים מגומי טבעי או מפוליאוריתן
• ®Caya  ג'ל הינו על בסיס מים והשימוש בו נעים ואינו מלכלך

• טבעי וללא חומרים משמרים
• השימוש בג'ל קוטל זרע הוכח כמשפר את בטיחות השימוש באמצעי מניעה 

חוצצים כגון דיאפרגמה, קונדום או כובעון צווארי

מנגנון הפעולה:
®Caya  ג'ל יוצר מחסום מכני נוסף באמצעות תאית (cellulose) ומפחית את 
רמת החומציות בנרתיק (ערך ה-pH יורד). לחומציות המוגברת וצמיגות הג'ל 

יש השפעה המעכבת את תנועתיות הזרע.

אופן השימוש:
לפני החדרת הדיאפרגמה אל תוך הנרתיק, מרחי כ-4 מ"ל (בערך כפית) ג‘ל 

באמצע הדיאפרגמה. לאחר מכן עקבי אחרי הוראות השימוש של 
הדיאפרגמה. אם ברצונך להמשיך ולקיים שוב יחסים מיד לאחר המשגל 
הראשון, עליך להוסיף עוד ®Caya ג'ל לעומק הנרתיק באמצעות המוליך, 

מבלי שתוציאי את הדיאפרגמה ממקומה בנרתיק. רחצי את המוליך במים 
חמים וסבון לאחר כל שימוש. ניתן לעשות במוליך שימוש חוזר.

התוויות נגד:
לא היו דיווחים על נשים שחוו תופעות לוואי במהלך השימוש ב- ®Caya ג'ל. 

במידה וקיימת בעיה בעת השימוש ב-®Caya ג'ל, מומלץ להפסיק את 
השימוש בו ולהיוועץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.

חשוב!
®Caya ג'ל:

• אינו מגן מפני מחלות המועברות במגע מיני.
• אינו אמצעי מניעה בטוח כאשר עושים בו שימוש ללא אמצעי חוצץ נוסף.

• מסיס במים ומתאים לשימוש עם  דיאפרגמה/ קונדום או כל אמצעי מניעה  
על בסיס לטקס טבעי או פוליאוריתן.

רכיבים:
מים, חומצה לקטית, נתרן לקטט, תאית, חומצה סורבית, ונילין.

תכולת האריזה:
כל אריזה של ®Caya ג'ל מכילה 60 גרם ג'ל.

האריזה מכילה מוליך לשימוש חוזר. 
.nonoxynol-9 אינו מכיל

אחסון:
יש לאחסן את הג'ל במקום יבש, בטמפרטורה בין 4 ל-25 מעלות צלזיוס.

תמיד יש להקפיד להשאיר את השפופרת סגורה.
ניתן לשימוש תוך 3 חודשים מזמן הפתיחה.

מחקר רפואי:

®Caya ג'ל הינו קוטל זרע המבוסס על הרכב של חומצה לקטית. הוכח כי 
יעילותו אינה מופחתת מיעילות קוטלי זרע המכילים נונוקסינול-9 (דיטריך 

1989). כמו כן נמצא במחקר ההשוואתי של קוטלי זרע שונים כי ®Caya ג'ל 
הינו בעל פוטנציאל נמוך יותר לגרימת תופעות לוואי. 

להשיג בבתי המרקחת, ללא מרשם רופא

®Caya ג'ל הינו קוטל זרע טבעי, ללא נונוקסינול 9, המשמש 
כאמצעי למניעת הריון בשימוש יחד עם דיאפרגמה או כל אמצעי 

מניעה חוצץ אחר (כגון קונדום, ספוגית, כובעון צווארי וכדומה)

קוטל זרע טבעי 
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