Ang mga Vasectomies gipasiugdahan sa mga
nag-pakabana nga Amerikano/Filipino nga
grupo sa mga doctors, nga gihinganlan ug…

No-Scalpel Vasectomy International

Kon ikaw aduna nay igong gidaghanon nga
mga anak,ang vasectomy usa ka maayo kayo
nga kapilian.
Ang Vasectomy ilado kayo sa USA ug sa
tibuok kalibutan, sa mga tawo nga ang
gidaghanon sa mga anak sakto na.
Ang NSVI nga mga doctor adunay halapad nga
kasinatian sa pagbuhat sa vasectomy sa Amerika.
Sila mobiyahe matag karon ug unya ngadto sa
kabos nga mga nasod ( ex.Pilipinas, Haiti, Kenya)
sa paghatag ug serbisyo, aron nga ang mga tawo
sa kabos nga mga nasud makahimo sa pagplano
sa gidak-on sa ilang pamilya. Kini mas epektibo
nga paagi sa pagsuportar sa ilang asawa ug mga
anak.




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!

Adunay NSV Schedule sa:
Pecha: __________________________
Lugar: __________________________
Kontak Person: ___________________

K

Tel #: ___________________________

Wala nay kabalaka sa wala planoha
nga pagmabdos
Gamay ra nga risgo alang sa imong
partner gikan sa...
…ubang dili kaayo epektibo nga mga
pamaagi nga kontraseptibo
….ug sa wa planoha nga pagmabdos

Para sa mga lalaki
aron dili na maka
pa mabdos!

Sa wa pa ang

VASECTOMY:

95% sa tulos
gikan sa seminal
vesicle ug
sa prostate

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

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

Gawas nga ang binhi wala na sa
tulos, ug ikaw dili na maka
pamabdos.

… 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 !

Ikaw maka matikod nga:




Human saVASECTOMY:



Di na makalapos
ang binhi ug di
na ma ipon sa
tulos.



Walay pagka usab sa pag- utog.
Walay pagka usab sa tulos..
Walay pagkausab sa gana sa sex.
Walay pagkausab sa climax/
orgasm
Walay pagkausab sa imong itlog
ug scrotum

Ang nahibilin marecycle ra kini.
Magtiayon makatagamtam na
sa nindot nga sex!

