
Virusul hepatitei C poate să trăiască în afara corpului o perioadă mai lungă de 
timp decât virusul HIV, de aceea e mai ușor de luat. 

Mănuși pentru fisting
Poți să îți iei mănuși de latex de pe internet sau de la unele sex shop-uri.

Curățarea jucăriilor sexuale
Dacă jucăriile sexuale sunt făcute din plastic, curăță-le cu grijă după și înainte 
de a le folosi. Spală-le cu săpun antibacterial și apă caldă, apoi ține-le puțin 
într-o soluție pe care să o faci din 1 parte clor și 9 părți apă. Clătește-le cu apă și 
lasă-le să se usuce. 

Jucăriile din cauciuc sau latex sunt greu de curățat. Când le folosești acoperă-le 
de fiecare dată cu prezervativ. 

Informații de bază
Cum se transmite hepatita C 
atunci când faci sex 

Note Vrei să afli mai multe?

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania 
sau @FundatiaBaylor

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: 
https://twitter.com/BaylorRomania

l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică

l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România 
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: 
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email 
secretariat@baylor.ro

Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com  

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. 
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV din România.



Hepatita C este 
o infecție gravă 
a ficatului. Mulți 
bărbați care fac sex 
cu bărbați au luat 
hepatita C prin sex. 

Hepatita C este un virus care se găsește în 
sânge, spermă și mucus produs în rect. 
De aceea îl poți lua de la altcineva dacă faci 
sex anal și nu folosești prezervativul sau 
prin alte activități sexuale.

În timp ce faci sex poți să intri în contact cu 
urme de sânge sau mucus rectal fără să știi. 

Folosește un alt prezervativ 
pentru fiecare persoană cu 
care faci sex.

Folosește o altă mănușă 
pentru fisting cu fiecare alt  
bărbat sau spală-te pe mâni 
cu mare atenție. 

Nu folosi jucăriile sexuale 
la comun cu alte persoane.  
Dacă faci acest lucru, măcar 
pune-le un prezervativ nou 
de fiecare dată.

Nu folosi cutiile cu lubrifiant 
la comun cu alte persoane. Mai poți să iei hepatita C 

dacă folosești în comun 
instrumente folosite 
pentru injectarea sau 
inhalarea de droguri. 

spermă

Fisting

Folosire de jucării sexuale

Contact sexual anal fără 
prezervativ, în special dacă 
sexul durează mult timp

sânge

mucus rectal

Reține
l Hepatita C se poate 

transmite atunci când faci 
sex și intri în contact cu 
spermă, sânge sau mucus 
rectal. 

l Mulți bărbați care fac sex 
cu bărbați au luat hepatita 
C prin sex. Unii au luat 
atât HIV cât și hepatita C 
în același timp. 

l Persoanele heterosexuale 
rareori iau hepatita C prin 
sex. 


