
Här kommer 
kondomerna och 
glidmedlet som du 
beställt! 

I lådan finner du kondomer av blandade sorter för att öka chansen att alla kan hitta någon 
som passar dem. Lådan innehåller även portionsförpackat glidmedel. 

Vi är måna om att lådans innehåll ska motsvara det sortiment som efterfrågas av ungdomar 
och unga vuxna. Om du har synpunkter på lådans innehåll eller förslag på ändringar får du 
gärna höra av dig till oss! 

Vänliga hälsningar 

Allis Greco 

Smittskydd Skåne  

Allis.greco@skane.se 



LÅDANS KONDOMER OCH GLIDMEDEL 

Pasante Trim 
Pasante Trim är en rak latexkondom med en tajtare passform. 
Kondomen har en behållare längst fram, har slät yta och är  
behandlad med silikonbaserat glidmedel.  
180 x 0,06 x 49 mm 

EXS Nano Thin
EXS Nano thin är en rak latexkondom. Kondomen har en
behållare längst fram, har slät yta och är behandlad  
med silikonbaserat glidmedel.  
190 x 0,07 x 53 mm  

Pasante Regular 
Pasante Regular är en latexkondom som är bredare  
över ollonet. Kondomen har en behållare längst fram,  
har slät yta och är behandlad med silikonbaserat glidmedel. 
190 x 0,06 x 54 mm (Vid ollonet är kondomen 66 mm bred) 

Soft Space XL 
Soft Space XL är något större latexkondomer med  
rak passform och rosa färg. Kondomen har slät yta, 
behållare och silikonbaserat glidmedel.  
190 x 0,06 x 56 mm 

Pasante Intensity 
Pasante Intensity är en latexkondom som är räfflad på övre delen  
och knottrig på nedre. Kondomen är insvängd mellan den knottriga 
och den räfflade delen med en behållare längst fram.  
Kondomen är behandlad med silikonbaserat glidmedel.  
190 x 0,06 x 54 mm 



Fair Squared Ultra Thin  
Fair Squared Original är extra tunna miljövänliga kondomer  
med rak passform. Skillnaden mellan Fair Squared-kondomer  
och andra är att Fair Squared-kondomer är gjorda av rättvisemärkt 
gummi och tillverkade på ett koldioxidneutralt sätt. Ofärgad  
latexkondom med slät yta, behållare och silikonbaserat glidmedel. 
180 x 0,05 x 52 mm 

EXS Air Thin 
EXS Air Thin är en extra tunn, rak latexkondom.  
Kondomen har en behållare längst fram, har slät yta och 
är behandlad med silikonbaserat glidmedel.  
190 x 0,04 x 56 mm  

EXS Glow in the dark 
EXS Glow in the dark är raka, självlysande kondomer.  
Du aktiverar ljuseffekten genom att hålla den under en lampa 
i cirka 30 sekunder. Lite tjockare latexkondom med slät yta,  
behållare och silikonbaserat glidmedel.  
192 x 0,119 x 53 mm 

Pasante Taste Mint 
Denna Pasante Taste-kondom har aromen mint och är grön.  
Kondomen har rak passform och är av latex. Den har slät yta, 
behållare och silikonbaserat glidmedel. 
190 x 0,06 x 52 mm  

Smaksatta EXS-kondomer 
Dessa EXS-kondomer finns i tre aromer: Crazy Cola,  
Strawberry och Bubblegum. Kondomerna är av latex, är 
bredare över ollonet och har silikonbaserat  
glidmedel.  
190 x 0,07 x 56 mm 



ONE 
ONE är latexkondomer med rak passform. Kondomerna har en 
behållare längst fram, har slät yta  
och är behandlad med silikonbaserat glidmedel.  
Vilken design du får är helt slumpmässigt.  
185 x 0,06 x 53 mm 

Pasante Love  
Kondomerna av märket Pasante Love kommer  
i förpackningar med kärleks-teman. Kondomerna är gjorda  
av latex och har rak passform. De har en behållare längst 
fram, har slät yta och är behandlade med silikonbaserat  
glidmedel.  
185 x 0,06 x 54 mm 

Pasante Heart 
Pasante Heart är raka, röda kondomer vars förpackningar  
är formade som hjärtan. Latexkondom med slät yta, behållare 
och silikonbaserat glidmedel.  
190 x 0,06 x 52 mm 

Pasante Light Lube 
Pasante Light Lube är ett skonsamt glidmedel baserat på vatten  
utan tillsatta aromämnen. Det går bra att kombinera det med   
kondomer och andra skydd för säkrare sex.  
Obs! Om glideffekten minskar efter ett tag kan man applicera några 
droppar vatten för att omaktivera den. 



PRODUKTER I VÅRT KOMPLETTERINGSKIT 

RFSU So Sensitive
So sensitive är en kondom av plast (polyuretan),
vilket gör den till ett bra alternativ för latexallergiker.  
Kondomen är luktfri, ofärgad och har rak passform.  
Den har slät yta, behållare och silikonbaserat glidmedel. 
Plastkondomer är tunnare än latexkondomer och kan  
även leda värme bättre, men är inte så elastiska.  
Längd 190 mm, tjocklek 0,03 mm, omkrets 58 mm. 

Manix Skyn  
Kondom av syntetisk latex (polyisopren), vilket gör den till ett bra 
alternativ för latexallergiker. Manix Skyn är mer elastisk än 
plastkondomer. Ofärgad syntetisk latexkondom med slät yta, 
behållare och silikonbaserat glidmedel. 
Längd 180 mm, omkrets 53 mm, tjocklek 0,065 mm. 

Slicklappar 
I kompletteringskittet finns slicklappar av märkena ESP O-Dams  
och Sheer Glyde Dam, som både har arom och färg.   
De olika aromerna är mint, grapefrukt, kola och jordgubbe  
och skickas ut slumpmässigt. Slicklappar kan användas  
vid oralsex eller så kallad rimming, när man slickar runt  
anus, för att skydda mot STI och andra bakterier. 
ESP O-Dams: Längd 254 mm, bredd 152 mm, tjocklek 0,06 mm. 
Sheer Glyde Dam: Längd 250 mm, bredd 150 mm, tjocklek 0,06 
mm. 

Female Condom

Kondom som är formad för att kunna användas inuti kroppen, 
antingen analt eller vaginalt. Har en inre ring (50 mm) som håller 
kondomen på plats inne i kroppen och en yttre ring (70 mm) som 
håller den på plats utanför kroppen. Kondomen kan föras in upp 
till sex timmar i förväg. Det kan krävas lite träning, men det 
medföljer instruktioner och det finns videos på You Tube som 
visar hur man gör. Ofärgad plastkondom (polyuretan och nitril) 
med slät yta och silikonbaserat glidmedel. 
Längd 170 mm, omkrets 50-70 mm, tjocklek 0,05 mm. 



Kostnadsfritt klamydiatest via internet 

Vi vill passa på att uppmuntra dig, som beställt gratis kondomer, att prata med de av 

era elever och besökare som är över 15 år om att det är möjligt att testa sig gratis för 

klamydia via internet.  

Under de senaste åren har antalet fall av både klamydia och gonorré ökat bland 

ungdomar och unga vuxna i Skåne. För att motverka spridningen kan ungdomar och 

unga vuxna testa sig gratis på ungdomsmottagningar (upp till man fyller 23) och STI-

mottagningar så som Centrum för sexuell hälsa i Malmö eller STI-mottagningarna på 

hudklinikerna i Lund, Kristianstad och Helsingborg.    

De som är över 15 kan även beställa ett gratis test på nätet som samtidigt testar för 

både klamydia och gonorré. Testet skickas inom ett par dagar hem till beställaren 

eller, om man väljer en annan adress, t.ex. till skolan, i ett diskret kuvert utan 

avsändare. Både klamydia och gonorré kan ge allvarliga symtom med risk för 

komplikationer, t.ex. fertilitetsproblem särskilt hos kvinnor. För att kunna minska 

antalet fall av klamydia är vi därför tacksamma om du kan sprida informationen om 

hur man kan testa sig för klamydia via Mina vårdkontakter till dina besökare. 

För att beställa ett test, besök www.1177.se. 

Läs gärna mer om klamydia samt gonorré på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

http://folkhalsomyndigheten.se/.  

Besök gärna även Smittskydd Skånes hemsida: www.skane.se/smittskydd 

Vänliga hälsningar 

Ida Elisabet Hall ida.hall@skane.se och Kerstin Held kerstin.held@skane.se 

Smittskydd Skåne och Centrum för sexuell hälsa 

http://www.1177.se/
http://folkhalsomyndigheten.se/
http://www.skane.se/smittskydd
mailto:ida.hall@skane.se
mailto:kerstin.held@skane.se


3 snabba fakta om glidmedel 

Här kommer 3 snabba fakta som alla bör veta om glidmedel! 

1. Glidmedel kan bidra till att sex i allmänhet känns skönare

Glidmedel är ett hjälpmedel som kan användas på olika sätt för att göra sex i 

allmänhet skönare. Det kan användas till exempel som en extra krydda och som 

extra lubrikation. 

2. Glidmedel kan användas vid olika typer av sextekniker

Du kan använda glidmedel när du onanerar, tillsammans med sexleksaker, under 

vaginalsex, och vid analsex. Vid analsex är glidmedel en förutsättning. Du kan 

även sätta en klick glidmedel på penis innan du rullar ner kondomen så att den 

glider bättre! 

Slidan producerar sekret under upphetsning, så kallad lubrikation. Det kan variera 

från gång till gång och från individ till individ hur våt slidan blir, därför kan det vara 

skönt att använda glidmedel. Analen producerar ingen egen lubrikation och därför 

är det vid analsex viktigt att använda glidmedel så att det känns bra och för att 

undvika småsår på slemhinnorna. 

3. Det finns olika sorters glidmedel

Det finns glidmedel som är silikonbaserade, vattenbaserade eller fettbaserade. 

Glidmedel som är fettbaserade (tex hudkräm och massageoljor) kan förstöra 

latexkondomer genom att göra att de lätt går sönder. Därför är det viktigt att 

använda silikon- eller vattenbaserat glidmedel, eller ett glidmedel som är baserat 

på en blandning av silikon och vatten, om du vill använda en latexkondom. 

Dessa portionsförpackningar av glidmedel är vattenbaserat glidmedel och 

fungerar utmärkt att använda tillsammans med alla sorters kondomer (latex, plast 

och syntetisk latex) och även sexleksaker!   



Välkommen att beställa 
Kondomhandboken utan 
kostnad! 
Vad är Kondomhandboken? 

Kondomhandboken vänder sig framförallt till dig som 

arbetar, eller vill arbeta, med samtal kring kondomer och 

säkrare sex. Syftet med Kondomhandboken är att bidra 

till ökad kompetens hos personal som arbetar med 

individuella samtal kring säkrare sex, med fokus på 

kondomanvändning. Handbokens långsiktiga mål är 

därmed att underlätta för personer som tar del av 

samtalen att praktisera säkrare sex samt att förebygga 

spridning av hiv/STI och oönskade graviditeter.  

Vår förhoppning är att på ett lättillgängligt sätt bidra till 

ökad kunskap om framförallt kondomer, men även om 

glidmedel, slicklappar och vagianala kondomer. Förhoppningsvis kan handboken även ge 

stöd att utveckla samtalen kring kondomer och säkrare sex, bl.a. utifrån samtalsmetoden och 

förhållningssättet Motiverande Samtal, MI.  

Hur beställer jag Kondomhandboken? 

Beställ gärna Kondomhandboken gratis via följande hemsida. Där finns den även i digital 

version för nedladdning: www.skane.se/smittskydd     

Vänliga hälsningar 

Smittskydd Skåne  

smittskydd.skane@skane.se 

http://www.skane.se/smittskydd
mailto:smittskydd.skane@skane.se



