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infovihtal #93
Hepatita C este o infecție gravă a ficatului. Mulţi bărbaţi homosexuali, HIV-pozitivi s-au contagiat cu hepatita C în 
timpul actului sexual.
Hepatita C este cauzată de un virus prezent în sânge. Este posibil ca în timpul actului sexual să intre în contact cu 
picături de sânge sau resturi de sânge fără a realiza.

Sexul anal fără 
prezervativ, 
mai ales în 
cazul în care se 
prelungeşte pe 
mult de timp.

Folosind 
jucăriile sexuale

La petreceri sau în camerele în 
care se practică sexul, pot rămâne 
urme de sânge cu hepatita C în 
jucăriile sexuale sau pe cutiile de 
lubrifianţi.

Utilizați un nou prezervativ cu 
fiecare bărbat

Nu împărtășiţi jucăriile sexuale. 
Dacă o veți face, acoperiţi cu un 
prezervativ nou de fiecare dată.

Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicaţia originală este disponibilă în 
www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM. 

Fistingul 
(întroducerea 
pumnului în 
anus).

Atunci când practicaţi fisting, folosiți 
o mănușă diferită cu fiecare bărbat, 
sau spălați bine mâinile.

Nu împărtășiţi cutiile de lubrifiant. Puteți obține, de asemenea, hepatita 
C, dacă vă împărtășiţi materialul 
folosit pentru injectarea sau prizarea 
de droguri.

Observaţii:
• Hepatita C poate fi transmisă în timpul ace-

lor practici sexuale care implică un contact cu 
mici urme sau resturi de sânge.

• Mulţi bărbaţi gay HIV-pozitivi s-au infectat cu 
virusul hepatitei C în timpul actului sexual. Unii 
homosexuali s-au infectat atât cu HIV cât și cu 
hepatita aproximativ în același timp.

• Persoanele heterosexuale, în cazul în care nu 
se expun în astfel de practici de risc, rareori 
se pot infecta cu hepatita C în timpul actului 
sexual.

Notiţe:
Virusul hepatitei C poate trăi în afara 
corpului pentru mult mai mult timp decât 
cel al HIV și este mult mai probabil să fie 
transmis.

Mănuşi pentru fisting.
Puteți obține mănuși de latex, prin 
magazine de internet, farmacii 
mari,furnizori de servicii medicale şi în 
unele sex shopuri.

Curăţarea jucăriilor sexuale.
Dacă jucăriile sexuale sunt din plastic, 
ar trebui să le curățați bine după fiecare 
utilizare. Ar trebui să fie spălate cu apă 
caldă și săpun antibacterian, apoi lăsate 
într-o soluție compusă de o parte înălbitor 
şi de nouă părți de apă. Clătiți bine și lăsați 
să se usuce.

Jucăriile din cauciuc, latex sau gelatină 
sunt dificil de curățat. Acoperiţi cu un 
prezervativ nou de fiecare dată, dacă le 
împărtășiţi cu alții.

Cum se transmite hepatita C în 
timpul actului sexual    


