Ordkunskap
Abort
AIDS
Avbrutet samlag
Befruktning
Bisexuell
Blottare
Bög
Efterbörd
Erektion
Erogen zon
Gynekolog
Herpes
Heterosexuell
Homosexuell
Impotent
Incest
Kejsarsnitt

Klamydia
Klimakterium
Klitoris
Kondylom
Lesbisk
Livmoder
Mammografi
Masochist
Missfall
Mödomshinna
Ollon
Onani
Orgasm
Oskuld
P-piller
Pedofil
Pessar

Petting
Pollution
Pornografi
Prostata
Prostitution
Provrörsbefruktning
Sadist
Sperma
Spiral
Sterilisering
Svällkropp
Testikel
Transsexuell
Transvestit
Ultraljud
Äggledare
Ägglossning

..........................Vårtbildning på könsorganen orsakad av virus.
..........................Moderkaka och hinnor som avgår efter förlossning.
..........................Preventivmedel som sätts in i slidan som ett hinder framför
livmodermunnen.
..........................Ofrivillig sädesuttömning.
..........................Sexuella smekningar utan samlag.
..........................Del av kvinnans könsorgan i vilket barnet växer vid graviditet.
..........................Avbruten graviditet.
..........................Konstgjord befruktning utanför kvinnans kropp.
..........................Person som känner sexuell lust av att bli plågad.
..........................Penis sväller och styvnar.
..........................Vällustkänsla vid sexuell utlösning.
..........................Oförmåga hos mannen att genomföra samlag.
..........................Områden på kroppen där beröring framkallar sexuell lustkänsla.
..........................Sädesvätska.
..........................Röntgenmetod som kan avslöja bröstcancer.
..........................Känner sexuelldragning till det motsatta könet.
..........................Operation där barnet förlöses genom snitt i bukväggen.
..........................Kvinnans övergångsålder.
..........................Känner sexuelldragning till det egna könet.
..........................Smekning av de egna könsorganen.

..........................Homosexuell kvinna.
..........................Osäker preventivmetod.
..........................Sjukdom som kan leda till äggledarinflammation.
..........................Könsumgänge mellan nära släktingar.
..........................Hinna vid slidöppningens bakre kant som delvis täcker slidöppningen.
..........................Sexuella tjänster mot betalning.
..........................Person med behov att klä sig som det motsatta könet.
..........................Vuxen som känner sexuelldragning till barn.
..........................Sjukdom orsakad av HIV.
..........................Person som önskar tillhöra motsatta könet.
..........................Preventivmedel som påverkar kvinnans ägglossning.
..........................Körtel vid övre delen av mannens urinrör.
..........................Virussjukdom som ger blåsor och sår på läpparna.
..........................Person som får sexuella lustkänslor av att plåga andra.
..........................Preventivmedel som placeras i kvinnans livmoder.
..........................Inträffar ungefär mittemellan två menstruationer.
..........................Spontan abort.
..........................Del i penis som gör mannen kan få erektion.
..........................Manlig könskörtel som finns i pungen.
..........................Läkare med specialisering på kvinnans könsorgan, graviditet och
förlossning.
..........................Sexuellt upphetsande framställning i ord, bild eller på film.
..........................Man som får sexuella lustkänslor av att visa sitt könsorgan för okända
människor.
..........................Homosexuell man.
..........................Operation då man skär av mannens sädesledare respektive kvinnans
äggledare.
..........................Plats i kvinnan där äggcell och spermier vanligen möts.
..........................Har ej haft samlag.
..........................Känner sexuelldragning till båda könen.
..........................Metod för fosterundersökning.
..........................”Penishuvud”.
..........................Ägg och spermie förenas.
..........................Sexuellt rebart organ mellan kvinnans blygdläppar.

