وسائل أخرى
الوسائل السلوكية: يجب أن يكون الشركاء قادرين على التحدث مع بعضهم البعض ويتعاونون معاً حتى تحقق هذه الوسائل أفضل فعالية.
الامتناع عن ممارسة الجماع) للنساء والرجال :(يعني الامتناع عن ممارسة الجماع في أي وقت. وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر عدم ممارسة الجماع هو أفضل وسيلة لمنع الحمل. وفي حالة استخدام هذه الوسيلة بشكل صحيح، يكون الامتناع عن ممارسة الجماع فعالاً للغاية في منع الحمل، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس.
تنظيم الأسرة الطبيعي) للنساء والرجال :(يُعلمك طبيب أو ممرضة كيفية تتبع التغيرات الشهرية في دورتك الحيضية الخاصة بك، بحيث يمكنك محاولة التنبؤ بالأيام التي يرجح حدوث الحمل فيها. ويمكنك مع شريكك منع الحمل باستخدام وسيلة الحاجز لتحديد النسل أو الامتناع عن الجماع في الأيام التي يُرجح حدوث الحمل فيها.
حلقات الخرز) للنساء :(حلقات الخرز عبارة عن سلسلة من الخرز الملون يمكن استخدامها لمتابعة الأيام التي يرجح حدوث حمل فيها في حالة ممارسة الجنس. وتقومين كل يوم بنقل حلقة حول حبات الخرز لحساب أيام دورتك الشهرية. وفي الأيام التي يرجح أن حدوث حمل فيها، يجب أن تمتنعي أنت وشريكك عن الجماع، أو يجب استخدام وسيلة حاجز لمنع الحمل. 
خيارات أخرى: تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية لتعرفي كيف ومتى تقلل الرضاعة والعزل قبل الإنزال من فرص حدوث الحمل. وعندما يتم استخدام هذه الخيارات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تساعد على منع الحمل، ولكنها قد تكون أكثر فعالية عندما تستخدم مع طريقة أخرى.
وسائل تستخدم داخل الرحم: يتم وضع هذه الوسائل داخل رحم المرأة لمنع التقاء البويضات والحيوانات المنوية.
اللولب IUD) بالإنجليزية) (للنساء :(اللولب هو جهاز لداخل الرحم مصنوع من البلاستيك يتم وضعه داخل رحم المرأة بواسطة طبيب أو ممرضة. ويوجد نوعان من اللوالب. نوع يحتوي على النحاس، والآخر يحتوي على هرمون لمنع الحمل. ويمكن ترك اللولب في موضعه لمدة 5 - 10 سنوات حسب نوعه.
الوسائل الدائمة: تدوم هذه الوسائل لبقية حياتك. وتستخدم مع الأشخاص المتأكدين من رغبتهم في عدم إنجاب أطفال في المستقبل.
ربط الأنابيب و) Essure® للنساء :(ربط الأنابيب و Essure® عبارة عن إجراءين جراحيين مختلفين لسد قناتي فالوب بحيث لا تتمكن البويضات من الالتقاء بالحيوانات المنوية. ويجب القيام بكلا الإجراءين بواسطة طبيب.
قطع القناة الدافقة) للرجال :(قطع القناة الدافقة عبارة عن عملية يتم إجراؤها بواسطة طبيب. ويتم قطع قنوات الرجل التي تحمل الحيوانات المنوية أو سدها بحيث لا يتم إخراج الحيوانات المنوية عندما يقذف الرجل أثناء الجماع.
لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، يوصى باستعمال واق
الواقي المصنع من اللاتيكس أو البلاستيك هو النوع الوحيد لتحديد النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية العالية في منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في توفير الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، استخدمي واقياً، بالإضافة إلى وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها.
تحديد النسل بعد ولادة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة بسيطة أو تقومين بالرضاعة الطبيعية الآن، ربملا لا تزالين بحاجة إلى استخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل. اسألي طبيبك أو الممرضة عن نوع وسيلة تحديد النسل التي يمكنك استخدامها بحيث لا تصبحي حاملاً مرة أخرى إلى أن تختاري التوقيت المناسب.
وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا استخدمت هذه الوسائل في أقرب وقت ممكن - في غضون بضعة أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير الآمن) الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل(، أو تم إجبارك على ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، ربما تستطعين استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. 
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