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Medicinteknisk produkt

Fördelar med Caya® pessar

• hormonfritt

• enkelt att använda  - som en tampong

• inga biverkningar

• återanvändbart i två år

• latexfritt

• behöver inte provas ut

• ekologiskt och ekonomiskt

• minskar inte sexuella känslor hos någon partner

• används bara vid behov

•  tillsammans med preventivgelen ger det  
tredubbel säkerhet:

   Pessar: mekanisk barriär

    Cellulosa i preventivgel:  
ytterligare mekanisk barriär

      Lågt pH-värde (3,8) i preventivgelen

Tillsammans med Caya® får du:

- bruksanvisning

- förvaringsdosa

diaphragm gel

contoured diaphragm

EAN 4013273001854

EAN 4013273001250

För mer information
www.caya.eu

https://www.facebook.com/
cayadiaphragm.international

Caya® passar dig också.

Caya® pessar är ett preventivmedel för alla kvinnor 
som vill ha en naturlig och säker preventivmetod.

 
Det är särskilt lämpligt för dem som:
•  vill eller måste använda en hormonfri preventivmetod 

(t.ex. vid ökad risk för trombos)
•  inte kan eller vill använda spiral
•  ammar
•  bara vill använda preventivmedel under samlag eller har 

glömt ett p-piller
•  har genomgått en förlossning/är mellan två graviditeter
•  har latexallergi
•  vill kunna kombinera med naturliga metoder för familje-

planering (t.ex. naturlig födelsekontroll)

Kontraindikationer:
•  Inom 6 veckor efter förlossning

•  Vid tydlig bäckenbottenprolaps/livmoderframfall

Obs:
Caya® skyddar inte mot sexuellt överförda sjukdomar.  
Caya® bör alltid användas tillsammans med preventivgelen 
Caya® gel eller Contragel Grön.
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Framtill

Skydd mot graviditet med Caya® pessar

Vad är nytt? Den anatomiska formen!
Caya® pessar är en ny barriärmetod för födelsekontroll.

Det har en anatomisk och ergonomisk form och passar således  
de flesta användare.

  Kupa:  extremt tunn och täcker livmoderhalsen helt. 
Diskret under samlag.

  Kant:  flexibel, ger stabilitet och hjälper till att placera 
Caya® djupt i slidan när kvinnan trycker på den främre 
kanten.

  Greppknoppar:  hjälper till med placeringen av kvinnans 
fingrarna och ger taktil information om var på kanten 
hon ska hålla och klämma ihop.

  Grepp för borttagning:  för enkel uttagning.  
Ett kvinnas finger kan få plats under eller över greppet 
för att ta bort pessaret.

Baktill

Grepp för 
borttagning

Greppknoppar

Kant
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Många söker en naturlig och säker preventiv-
metod  - utan hormoner!

Nya Caya® pessar är en säker preventivmetod som du själv 
kan bestämma exakt när du ska använda. Caya® förs in slidan 
före samlag som en tampong. Det täcker livmoderhalsen  
helt och är placerad mellan bakre slidvalvet och fördjupningen  
vid blygdbenet. Under och efter samlag förhindrar Caya®  
att spermier tränger in i livmodern. Efter samlag måste Caya® 
pessar ligga kvar i slidan under minst 6 timmar.

För mer information: 
www.caya.eu
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 Developed with end-user input.

Tredubbel säkerhet med Caya® 

Caya® pessar och Caya® Gel garanterar säkerhet
 

  Kupan är den mekaniska barriären precis före livmo-
derhalsen. Den solida kanten täcker på ett säkert sätt 
livmoderhalsen.

  Caya® Gel innehåller bland annat cellulosa, som bildar 
ytterligare en mekanisk barriär direkt vid livmoderhalsen.

  Caya® Gel har ett lågt pH-värde på grund av mjölksyran 
den innehåller, vilket gör spermierna mindre rörliga.

Samtidigt har detta pH-värde en positiv effekt på floran i 
slidan och skyddar mot slidinfektioner.

Säkerhet, enkelhet och komfort vid användning och bärkomfort 
för Caya® har påvisats i kliniska studier.1-4
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