
Quan fer-me la prova?

Què és la Profilaxi Post Exposició?

Aquesta mesura consisteix a prendre 
medicació antiretroviral durant 28 dies 
després d’una possible exposició al VIH 
per reduir el risc d’infecció.

Hi ha un marge d’entre 6 i 72 hores des 
de l’exposició al VIH per acudir al servei 
d’urgències i que el personal sanitari valori 
cada cas particular.

VIH/SIDA

DUBTES SOBRE  
EL VIRUS VIH12

Mantenir relacions sexuals amb penetració 
anal o vaginal sense preservatiu. En el sexe 
oral també hi ha risc de transmissió del VIH.

Per compartir xeringues, agulles, altre 
material d’injecció o qualsevol cosa que 
pugui tallar o punxar i que hagi estat en 
contacte amb sang infectada. 

Tenir altres Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS) incrementa el risc de tenir el VIH.

D’una mare al seu nadó durant l’embaràs, 
durant el part o la lactància.
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SÍ es transmet per:

1. 2.
Utilitzes el preservatiu, masculí o femení, 
en les relacions sexuals amb penetració i 
evites l’ejaculació a la boca.

No comparteixes xeringues, agulles, fulles 
d’afaitar, raspalls de dents i altres útils per 
perforar la pell (arracades, pírcings, material 
de tatuatge,...).

3. 4.
No dones el pit per alimentar el teu nadó. 
Una persona amb VIH tractada pot tenir un 
embaràs i un part sense problemes i el seu 
nadó néixer sense VIH.

La persona que té el VIH està en tractament. 
El risc de transmissió és molt baix i la seva 
càrrega viral és indetectable.

Es pot PREVENIR si:

Si has mantingut relacions sexuals sense preservatiu i no t’has fet 
la prova amb anterioritat. 

Si sospites que pots estar embarassada o vols tenir un fill. 

Si has tingut alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o 
hepatitis viral.

Si has tingut alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o 
hepatitis viral. 
 
Si has compartit material per injectar-te drogues (xeringues, agulles, 
culleres, filtres ...) o has fet servir material sense esterilitzar per 
perforacions en pell o mucoses (arracades, pírcing, tatuatges...). 

28d 72h

1. 2.
Conviure amb persones que tinguin el virus. 
Els petons, les carícies, donar-se la mà, 
tocar-se o masturbar a la teva parella.

Compartir objectes d’ús comú, com la roba, 
aliments, dutxes, lavabos, espais de treball, 
col·legis, residències o llocs públics, entre 
d’altres.

3. 4.
Mossegades o picades d’animals o 
mosquits.

Donar o rebre sang en països on no hi ha un 
control adequat.

NO es transmet per:

EL VIH NO DISCRIMINA. TOTS SOM  
VULNERABLES. PROTEGEIX-TE
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