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Ugyan, mi szükség van külön tippeket adni a kondom alkalmazásához, hiszen ez annyira nyilvánvaló
és logikus - gondolhatod.
Kapcsolódó cikkek:
Egyre ritkább a szex a házasságban [2]

Ám a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy az apró hibák, figyelmetlenségek összeadódnak és 1000
védekezésből mindössze 800 avanzsál sikeressé. A hasznos tudnivalók a gumióvszerekről [3] ahhoz
segíthetnek hozzá, hogy olyan nüansznyi részletekre is tudatosan felfigyelj, amik elképzelhető, hogy
eszedbe sem jutottak, éppen azért, mert annyira elenyészőnek tűntek a fő irányelvek és útmutatások
mellett.
Az első tény, hogy a hagyományos kialakítású, férfiaknak készített óvszerek régóta elérhetőek a
piacon, ami egyrészt jó, hiszen évtizedek óta kézzel fogható módon oldható meg a védekezés,
másrészről viszont a tudomány és technológia döbbenetes mértékű, gyorsaságú fejlődésének hála
megannyi új variáció is napvilágot látott. Például hallottál már a női kondomról? Ha nem, akkor
pároddal érdemes kipróbálnotok az újítás varázsát, mert nem feltétlenül az a leghatékonyabb és a
legjobb választás, ami kellő hosszúságú kort megélt - igaz ebben az esetben milliárdnyi tapasztalat
állhat a publikum rendelkezésére.
A második igazság bár fájó, ám a statisztikák nem csalnak: nem egyszer egy hajszálon múlik csupán a
védekezés eredményessége. Egy nem leellenőrzött, lyukas modell, a nem megfelelő időzítés vagy
éppen a nem ideális állag (elszíneződött azaz túlságosan régi kondom) dugába döntheti előrelátó
terveidet. A szavatosság kérdése prioritást élvez, és ez az, ami banánhéjként kúszik be a felhasználók
lába alá, óriási koppanáshoz vezetve. Felhúzás előtt lényeges szemügyre venned az óvszert azért,
hogy az esetleges hibákat észrevéve újabb után nyúlhass. Nyilván ez a fajta nézelődés lohasztóan
hathat rád, így mondjuk az aktus előtt megteheted a minőségellenőrzést, ezzel bebiztosítva a
biztonságos körülményeket.
A hasznos tudnivalók a gumióvszerekről szerencsejátékból biztonságos élménnyé változtathatják a
szexet! A gumióvszerek nem viselik jól a változó környezeti hatásokat: hőingadozást, magas
páratartalmat, erőteljes súrlódást stb. Ezért aztán sem a szállítás, sem a tárolás módja nem mellékes.
Egy kondom egyszer használható fel, még véletlenül sem ideális a többszöri alkalmazásra, hiszen a
gumi anyaga elfáradhat és a védelem szó szerint darabokra szakadhat. Ha ezekre a tényezőkre
odafigyelsz, akkor biztos lehetsz a megközelítően 100%-os eredményességben.
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