
 

Kon ikaw aduna nay igong gidaghanon nga 
mga anak, ang vasectomy usa ka maayo kayo 
nga kapilian. 
 

• Wala nay kabalaka sa wala planoha 
pagmabdos 

• Gamay ra nga risgo alang sa imong 
partner gikan sa ... 
… ubang dili kaayo epektibong mga 
pamaaginga kontraseptibo 

… ug sa wa planoha nga pagmabdos 

 

Kon gamay ra ang sakop sa pamilya, 

 

• Ang mga bata makatagamtam ug: 
... mahimsog nga pagkaon 
... presentabling bisti 
... mas mayo nga edukasyon, ubp.     

 

 

• Ang magtiayon – 
... dili kaayo mahago sa trabaho, ug 
... posibling makatagamtan ug  
    nindot nga SEX! 

 

Ang mga Vasectomies gipasiugdahan sa mga 

nag-pakabana nga Amerikano/Filipino nga grupo 

sa mga doctors, nga gihinganlan ug… 

No-Scalpel Vasectomy International 

 

Ang Vasectomy ilado kayo sa USA ug sa tibuok 

kalibutan, sa mga tawo nga ang gidaghanon sa 

mga anak sakto na. 

NSVI mga doctor muanhi sa Cebu, kalagmi-tan 

kausa kada tuig. 

Pero adunay NSVI Domestic Team nga kanunay 

mopahigayon ug NSV dinhi sa Cebu. 

 

Sa ubang ang kasayuran palihog kontak ni: 

SW’er Frohnie Cagalitan: 0923-882-2386 

Or Nurse Myrna Danuco: 0927-222-0906 

Sa Facebook, pangita sa: “NSVI vasectomy”. 

 
Nakahibalo ko ani gikan ni: 

 

_________________ ________________ 

NSV Educator Contact # 
 

 
 
 
 

 

Para sa mga lalaki 
aron dili na maka  

pamabdos!



Sa wapa ang VASECTOMY: 

 

 

Human sa VASECTOMY:

 

 

 

95% sa tulos 
gikan sa seminal 
vesicle ug 

sa prostate 

 

Mo ipon ang 
binhi (5%) sa 
tulos, agi sa vas. 
 

 

 
Di na makalapos 
ang binhi ug di 
na ma ipon sa 
tulos. Mao nga di 
na maka buntis. 
 
Ang nahibilin ma-
recycle ra kini. 
 
 

+ Kasagaran15 minutos ra. 
+ Kadaghanan nag-ingon... 

                        … Gamay ra o way sakit         

 
 
 

 Maka balik na sa sex ug trabaho,  
kon komportable na, i.e. human  
sa 2-3 ka adlaw.  

 
 
 

 

Unsay mga kausaban human 
sa vasectomy?   WALA ! 

Gawas nga ang binhi wala na sa 
tulos, ikaw dili na makapamabdos.      

  
 
 

Ikaw maka matikod nga: 
• Walay pagkausab sa pag- utog. 

• Walay pagkausab sa tulos. 

• Walay pagkausab sa gana sasex. 

• Walay pagkausab sa climax/orgasm 

• Walay pagkausab sa imong itlog ug 
scrotum 

 

 

Magtiayon makatagamtam na sa 
nindot nga sex! 


