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Preservativos Up! 

Instruções de Uso
I. Finalidade
O produto apresenta eficácia contraceptiva e auxilia no 
planejamento familiar e na prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis tais como AIDS, Sífilis, Gonorreia, 
Clamídia e Herpes Genital. Alertamos que nenhum método 
contraceptivo é totalmente seguro e desprovido de riscos. A 
proteção oferecida pelos Preservativos Up! está diretamente 
relacionada ao seu uso correto.

II. Modo de uso
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE 
UTILIZÁ-LOS.

Abra o envelope que contém o preservativo 
somente na hora do uso e de maneira delicada, 
segurando-o firmemente com as mãos e rasgan-
do-o a partir da extremidade no sentido vertical 
(Figura 1). Não utilize objetos cortantes, afiados ou 
pontiagudos para abrir o envelope.

Colocar o preservativo no pênis assim que 
ocorrer a ereção, antes de qualquer contato 
genital ou penetração. Isto ajuda a evitar o 
contágio por doenças sexualmente transmissí-
veis (DST), por meio das secreções liberadas pelo 
organismo antes do ato sexual (Figura 2).

Para colocá-lo, leve-o até a ponta do pênis ereto. 
Aperte a ponta do preservativo (reservatório de 
sêmen) com os dedos indicador e polegar de 
modo a evitar a retenção de ar em seu interior, o 
que pode causar ruptura durante o ato sexual 

(Figura 3).

Desenrole-o até a base do pênis (Figura 4). Se o 
preservativo for desenrolado ao contrário ele não 
descerá até a base do pênis. Ocorrendo isso, 
jogue-o fora e abra um novo. Nunca desenrole o 

preservativo antes de usar.

Após a ejaculação, quando o pênis ainda estiver 
ereto, retire-o da vagina vagarosamente, 
segurando a borda do preservativo, para que não 
haja vazamento de esperma (Figura 5). Retire o 
preservativo do pênis, envolva-o em papel e 

jogue no lixo.

III. Recomendações
- Use um novo preservativo a cada relação sexual. Jamais 
reutilize um preservativo.
- Não use mais de um preservativo ao mesmo tempo, pois o 
atrito entre eles durante a relação sexual pode causar 
rompimento.
- Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

- Não guarde o preservativo em locais que possa sofrer 
pressão ou atrito, como no bolso ou na carteira, pois isso 
pode danificá-lo.
- Não utilize o produto com a data de validade vencida.
- Não descarte o preservativo no vaso sanitário.
- Não utilize o preservativo com produtos em base oleosa, 
vaselina, óleo mineral e outros derivados de petróleo. Estes 
são incompatíveis com o látex e podem danificá-lo facilitan-
do a ruptura do preservativo.
- Nos casos em que medicamentos de aplicação externa no 
pênis ou na vagina tenham sido aplicados, consulte seu 
médico sobre a sua compatibilidade com preservativos de 
látex.
- Caso deseje lubrificação adicional, recomendamos o uso de 
lubrificantes íntimos à base de água.
- O uso não vaginal de preservativos pode aumentar os riscos 
de os mesmos deslizarem ou serem danificados.
- Produtos que contém látex, como este preservativo mascu-
lino, podem causar reações alérgicas em alguns usuários. 
Caso ocorra irritação em qualquer um dos parceiros, o uso do 
produto deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, 
consulte um médico.
- Observando qualquer alteração no preservativo (embala-
gem, cor, aroma, textura, espessura, formato, lubrificante, 
etc.), não o utilize.
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