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ਜਦੋੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਕਿਸੀੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰੀਭੋਗ ਿਰਦੋੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਲਈ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੋੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸੀਿਦੋੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੀ 
ਕਵਧੀ ਚੁਣਨ ਦੋਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹ?ੈ
ਜਦੋੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਕਿਸੀੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਨੀ-ਕਵੱਚ-ਕਲੰਗ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੰੀਭੋਗ ਿਰਦੋੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਉਸੀਦੋੇ ਸ਼ੁਿਰਾਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡੇ ਨੰੂ ਹਰਾ ਿਰ ਸੀਿਦੋੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਭ ਧਾਰਨ 
ਦੋਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸੀਿਦੋਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੋੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀੀਂ 
ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸੀਿਦੋੇ ਹੋ। 

ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੀਆਂ ਕਿਸੀਮਾਂ
ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋਾ ਿੋਈ ਵੀ ਰੂਪ 100% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਵਧੀ 
ਦੋੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੋੇ ਅਤੇ ਨੁਿਸੀਾਨ ਹਨ। ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ ਕਵਧੀ ਦੋੀ ਚੋਣ ਿਰਦੋੇ 
ਸੀਮੇਂ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਦੋਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਇਸੀਦੋੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਿੀਮਤ, ਇਸੀਦੋਾ ਉਪਯੋਗ ਿਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸੀਾਨ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ੰਿਦੋਗੀ ਦੋਾ ਪੜਾਅ। 

ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੇ ਸੀਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੋੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਲੰਬੇ ਸਮੇੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾਉਣਯ਼ੋਗ ਗਰਭ ਨਨਰ਼ੋਧ 
(LARCs)
LARCs ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੇ ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦੋਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਦੋੂਜਾ 
ਫਾਇਦੋਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਸੰੀਭੋਗ ਿਰਦੋੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੀੋਚਣ ਦੋੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

LARC ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਮਪਲਾਂਟ (Implanon®)

– ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੋੀ ਚਮੜੀ ਦੋੇ ਹੇਠਾਾਂ 
ਇੱਿ ਛੋਟਾ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ 

– ਇਮਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੇਸੀਟੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਰੀ ਿਰਦੋਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ 
(ਬੱਚੇਦੋਾਨੀ ਕਵੱਚ ਅੰਡੇ ਜਾਣ) ਨੰੂ ਰੋਿਦੋਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿਰਾਣੂ ਨੰੂ 
ਬੱਚੇਦੋਾਨੀ ਕਵੱਚ ਦੋਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦੋਾਨੀ ਦੋੇ ਮੂੰ ਹ 
ਕਵਚਲੀ ਬਲਗ਼ਮ ਨੰੂ ਮੋਟਾ ਿਰਦੋਾ ਹੈ।

– ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਤੰਨ ਸੀਾਲਾਂ ਤੱਿ ਰਕਹੰਦੋਾ ਹੈ 

– ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਮਪਲਾਂਟ 99.7% – 99.95% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ

• ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਜੈਿਸ਼ਨ (Depo Provera)

– ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ 12 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦੋ 
ਪ੍ਰੋਜੇਸੀਟੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੋਾ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ

– ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੇਸੀਟੋਜਨ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਿਦੋਾ ਹੈ (ਜਦੋੋਂ ਇੱਿ ਅੰਡਾ ਅੰਡੇਦੋਾਨੀ 
ਦੋੁਆਰਾ ਛੱਕਡਆ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦੋਾਨੀ ਦੋੇ ਮੂੰ ਹ ਕਵਚਲੀ 
ਬਲਗ਼ਮ ਨੰੂ ਮੋਟਾ ਿਰਦੋਾ ਹੈ 

– ਹਾਰਮੋਨਲ ਟੀਿੇ 96% – 99.8% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ

• ਯੋਨੀ ਅੰਦੋਰ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ (IUD)

– ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦੋਾਨੀ ਕਵੱਚ 
IUD (ਇੱਿ ਛੋਟਾ ਟੀ-ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ) ਰੱਕਖਆ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ 

– IUD ਸ਼ੁਿਰਾਣੂ ਨੰੂ ਅੰਡੇ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਿਦੋਾ ਹੈ 
– ਹਾਰਮੋਨਲ IUDs (Mirena® ਜਾਂ Kyleena®) ਪੰਜ ਸੀਾਲਾਂ 

ਤੱਿ ਰਕਹੰਦੋੀਆਂ ਹਨ 

– ਿਾਪਰ IUD ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸੀਾਲਾਂ ਤੱਿ ਚੱਲਦੋੀ ਹੈ 
– IUD 99.5% – 99.9% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੀਆਂ ਹਨ 

(ਹਾਰਮੋਨਲ IUD ਿਾਪਰ IUDs ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ਼ਿਆਦੋਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹੰੁਦੋੀਆਂ ਹਨ)।

Contraception

ਗਰਭ ਨਨਰ਼ੋਧ
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ਅਗਸਤ 2022 ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਗਗਆ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਸਕਿ ੇਸਿਅਕਤ਼ੀ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਿਲਾਹ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ਼ੀ 
ਪ੍੍ਰਕੈਟ਼ੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਿਲ਼ੀ ਿਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Jean Hailes for Women’s Health ਆਿਟ੍ਰਲੇ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਦੱਤ਼ੀ 
ਜਾਂਦ਼ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਿਿ਼ੀਕਾਰਦ਼ੀ ਹੈ।
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Jean Hailes ਔਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਸ਼ ੇਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਿੰਿਸਲਤ ਪ੍ਹੰੁਚ ਤਰ਼ੀਕਾ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੜੁ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੰਗ-ਸਿਸਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰੋਤ ਸਿੱਚ 'ਔਰਤਾਂ' ਅਤੇ 'ਕੜੁ਼ੀਆਂ' 
ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਿਦੋਾ ਹੈ। ਤੁਸੀੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀੁਪਰਮਾਰਿੀਟਾਂ ਸੀਮੇਤ ਿਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋੁਿਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਿੰਡੋਮ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸੀਿਦੇੋ ਹੋ।

ਸਥਾਈ ਗਰਭ ਨਨਰ਼ੋਧਕ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਥਾਈ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੰੁਦੋਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਕਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦੋ ਿਰ ਕਦੰੋਦੋਾ ਹੈ। 
ਇਸੀਨੰੂ ਕਟਊਬਲ ਕਲਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 'ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਣਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਵਾਉਣਾ ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੋਾ ਹੈ ਜੇਿਰ 
ਤੁਸੀੀਂ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੋੇ ਹੋ। 

ਮਰਦੋਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਸੀਥਾਈ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਹੋ ਸੀਿਦੋਾ ਹੈ, ਕਜਸੀਨੰੂ ਨਸੀਬੰਦੋੀ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ। 

ਸੀਥਾਈ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਐਮੇਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਨਨਰ਼ੋਧਕ

ਐਮਰਜੈਂਸੀੀ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ ਨੰੂ 'ਮੌਰਕਨੰਗ ਆਫਟਰ' ਗੋਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਕਣਆ 
ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ। ਤੁਸੀੀਂ ਇਸੀਦੋੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸੀਿਦੇੋ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ 
ਜਾਂਦੋੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀੁਰੱਕਖਅਤ ਸੰੀਭੋਗ ਿਰਦੋੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਸੰੀਭੋਗ ਦੋੌਰਾਨ ਿੰਡੋਮ 
ਫ਼ਟ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਿਦੋੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੀ ਕਵੱਚ ਦੋੇਰੀ 
ਿਰਦੋੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਭ ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਿ ਪਾਉਂਦੋੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲਗਭਗ 85% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰੀਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋ 24 ਘੰਕਟਆਂ 
ਦੋੇ ਅੰਦੋਰ ਕਲਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੀ ਹੈ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀੀ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ ਗੋਲੀ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਕਸੀਸੀਟ ਤੋਂ ਕਬਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਲਖਵਾਏ ਦੋੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੋੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਿਦੋੋਂ ਕਮਲਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਯਿੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਕਮਲੋ। ਉਹ ਹਰੇਿ ਕਵਧੀ ਦੋੇ ਫਾਇਕਦੋਆਂ ਅਤੇ ਨੁਿਸੀਾਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੀਮਝਾ ਸੀਿਦੇੋ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀੂਕਚਤ ਫ਼ੈਸੀਲਾ ਲੈ ਸੀਿੋ। 

ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਦੋੇ ਿੁੱਝ ਰੂਪ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ LARCs, ਯੋਨੀ ਕਰੰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਗੋਲੀ, ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਡਾਿਟਰ ਦੋੁਆਰਾ ਤਜਵੀ਼ਿ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੋਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀੀਂ ਕਜਨਸੀੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਰਗਰਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ 
ਕਜਨਸੀੀ ਕਸੀਹਤ ਨਰਸੀ ਨਾਲ ਕਨਯਮਤ ਕਜਨਸੀੀ ਕਸੀਹਤ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਉਣਾ 
ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ 
www.jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-
sexual-health/contraception 

ਗ਼ੋਲੀ (ਮੇੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਨਨਰ਼ੋਧਕ)
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਇੱਿੋ ਸੀਮੇਂ ਦੋੇ ਆਸੀ-ਪਾਸੀ ਇੱਿ 
ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੋੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੋੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੋਲੀ 93% – 99.5% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੀ ਹੈ।

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੀਆਂ ਦੋੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸੀਮਾਂ ਹਨ: 
• ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ ਗੋਲੀ, ਕਜਸੀ ਕਵੱਚ 

ਐਸੀਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜੇਸੀਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ

• ਕਸੀਰਫ਼-ਪ੍ਰੋਜੇਸੀਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ (ਕਮੰਨੀ ਕਪੱਲ)। 

ਯ਼ੋਨੀ ਨਰੰਗ

ਯੋਨੀ ਕਰੰਗ ਕਵੱਚ ਉਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਿ ਗੋਲੀ ਕਵੱਚ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ। ਤੁਸੀੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਕਰੰਗ ਲਗਵਾਉਂਦੋੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸੀਥਾ 
ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਇਸੀਨੰੂ ਕਤੰਨ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕਦੰੋਦੋੇ ਹੋ। ਯੋਨੀ 
ਦੋੀਆਂ ਕਰੰਗਾਂ 93% – 99.5% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਡ਼ੋਮੇ ਅਤੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮੇ (ਰ਼ੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕ)ੇ
ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਰੋਿਣ ਦੋੇ ਤਰੀਿੇ ਸ਼ੁਿ੍ਰਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਅੰਡੇ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਿੇ ਿੰਮ 
ਿਰਦੋੇ ਹਨ। 

ਉਦੋਾਹਰਨ ਲਈ:

• ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋਾ ਿੰਡੋਮ

– ਵਧੀਆ ਰਬੜ ਜਾਂ ਕਸੰੀਥੈਕਟਿ ਦੋਾ ਿਵਰ ਸੰੀਭੋਗ ਲਈ ਕਤਆਰ 
ਕਲੰਗ ਉੱਤੇ ਪਕਹਨੀ ਜਾਂਦੋੀ ਹੈ 

– ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋੇ ਿੰਡੋਮ 88% – 98% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੇ 
ਹਨ

• ਔਰਤਾਂ ਦੋਾ ਿੰਡੋਮ

– ਇੱਿ ਿਵਰ ਜੋ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਕਢੱਲਾ ਕਫੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ

– ਔਰਤਾਂ ਦੋੇ ਿੰਡੋਮ 79% – 95% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ

• ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ

– ਸ਼ੁਿ੍ਰਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਅੰਡੇ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਸੰੀਭੋਗ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਇੱਿ ਨਰਮ ਕਸੀਲੀਿੋਨ ਟੋਪੀ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੋੀ ਹੈ।

– ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ 82% – 86% ਤੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੋੇ ਹਨ।

ਕਜਨਸੀੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (STIs) 
ਤੋਂ ਸੀੁਰੱਕਖਆ
ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਦੋੇ ਕ਼ਿਆਦੋਾਤਰ ਤਰੀਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ STIs ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੋੇ 
ਹਨ। ਿੰਡੋਮ ਗਰਭ-ਕਨਰੋਧ ਦੋਾ ਇੱਿੋ-ਇੱਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ STI ਤੋਂ ਸੀੁਰੱਕਖਆ 
ਪ੍ਰਦੋਾਨ ਿਰਦੋਾ ਹੈ। ਿੰਡੋਮ ਨੰੂ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੋੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਤਆ ਜਾ 
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