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Какви са рисковете при оралния секс?
Трудно е да се определи риска от
инфектиране с ХИВ само при орален секс, тъй
като аналния и вагинален секс са много порискови и защото хората, които практикуват не
обезопасен орален секс, често практикуват и
не обезопасен вагинален или анален секс.
Това кара много хора да смятат, че оралния
секс е напълно безопасен. Именно заради това
е важно човек да знае, че НЕ Е!
Орален секс на мъж /фелацио/ - свирка
Теоретичен риск: Съществува теоретичен риск
за
приемащия
партньор,
тъй
като
инфектираната пред-еякулационна течност
или спермата може да попадне в устата. За
предаващия партньор, също има теоретичен
риск, тъй като инфектирана кръв от кървящи
венци или ранички може да се окаже в контакт
с драскотини, порязвания или ранички на
пениса.
Документиран риск: Въпреки че рискът е
много пъти по-малък, отколкото при анален
или вагинален секс, ХИВ се предава на
приемащия партньор по време на свирка дори
когато предаващия партньор не еякулира /не
се изпразва/.

Орален секс на жена /конилингус/ - лизане
Теоретичен риск: Този вид орален секс носи
теоретичен риск за предаващия партньор
/този, които ближе или смуче вагиналната
област/, тъй като инфектирани вагинални
течности и кръв /тя включва не само
менструална кръв/ могат да попаднат в устата.
По същия начин има теоретичен риск и за
приемащия партньор, ако инфектирана кръв от
ранички в устата или кървящи венци попадне в
контакт с ранички и порязвания по вагината.
Документиран риск: Риска от предаване на
ХИВ е много нисък в сравнение с аналния и
вагиналния секс. Все пак има случаи на
предаване на ХИВ, като резултат от оралновагинален секс.
Орално-анален секс /анилингус/
Теоретичен риск: При този вид секс
съществува теоретичен риск за проникващия
партньор /този, които ближе или смуче
ануса/, ако е изложен на контакт с
инфектирана кръв, дори и от кръв в
изпражненията или от ранички или порязвания
в аналната област. Има теоретичен риск и за
приемащия партньор, ако инфектирана кръв в
слюнката попадне в контакт с аналната
лигавица.
Документиран риск: Има един описан и
публикуван случай на инфектиране с ХИВ,
свързан с орален-анално сексуален контакт.

НАЧИНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ при
Презервативи - те трябва да се поставят на
пениса, преди да се осъществи какъвто и да е
анален, вагинален или орален контакт, тъй
като семенната или пред еякулационната
течност може да са инфектирани. За да се
намали риска от късане на презерватива трябва
да се използват лубриканти на водна основа,
които да намалят триенето.
Дамски презервативи – те позволяват на
жената да поеме контрола върху безопасния
секс. Поставят се навътре във вагината и са
изработени от материал по-здрав от латекса.
Дамските презервативи могат да се държат във
вагината до 8 часа преди сексуалния контакт,
но е за еднократна употреба.
Орална
преграда
тя
представлява
правоъгълник от латекс. По време на секс
латексовата преграда се разстила върху
гениталната област, за да предпази езика от
докосване до телесни секрети, но понякога
може да е трудно са се задържи на точното
място. Намазване с лубрикант на водна основа
върху долната й част, /която се поставя върху
гениталиите/ помага да стои на едно място.
Ето как може да си направиш

