KAKO VSTAVITE MENSTRUALNO
SKODELICO MOONCUP:

Pri izvleku skodelice, morate najprej
sprostiti vakuum (tesnenje)!

Pametnejša in higienièna zašèita
Pred prvo uporabo,
menstrualno skodelico
Mooncup dobro oèistite!
(glej odstavek èišèenje
in vzdrževanje). Uporabi Umijte si roke z vroèo vodo
in milom in jih temeljito
sterilizacijske tablete
sperite s èisto vodo!
MILTON.

Izberite udoben položaj
v sede, v stoje, v poèepu
ali na kolenih.

Lažje je, èe si menstrualno
skodelico Mooncup vstavite
mokro.

Za izvlek se usedite na
stranišèno školjko ali
pa poèepnite.

Ko skodelico prepognete, jo z eno roko,
s palcem in enim prstom moèno držite,
èim bolj pri konici skodelice, prepognjeno
skupaj, z drugo roko, pa pri sramnih ustnicah
poišèete vhod v nožnico in menstrualno
skodelico Mooncup vstavite v nožnico,
s prepognjenim obroèkom skodelice navzgor,
proti vhodu nožnice. Pri vstavitvi jo nekoliko
nagnite, pod kotom se lažje vstavlja.
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IZBERITE PREPOGIB, KI
VAM NAJBOLJ USTREZA.
Tehnika prepogiba 1

NAVODILA
ZA
UPORABO
PROSIM PREBERI
IN SHRANI

Menstrualna skodelica je izdelana za veèkratno uporabo

Nežno stisnite konico
menstrualne skodelice
Mooncup, da vakuum
popusti.

ali

MENSTRUALNA SKODELICA
stran z nezdravimi tamponi in vložki

Ko je konica menstrualne skodelice že skoraj
zunaj, rahlo nagnite skodelico v stran, da
izvleèete polovico roba skodelice, nato jo
rahlo nagnite še na drugo stran in menstrualna
skodelica Mooncup je zunaj. Na ta naèin, boste
skodelico obdržali v pokonènem položaju in s
tem tudi njeno vsebino.

Pozicija Mooncup

Pozicija Tampona

Vstavite prst v nožnico,
med skodelico in steno
nožnice, da sprostite
tesnenje.

Izpraznite vsebino menstrualne skodelice
Mooncup, jo sperite in ponovno vstavite.

KAKO IZVLEÈETE MENSTRUALNO
SKODELICO MOONCUP

V poèepu, dolžino nožnice nekoliko
skrajšate, zato v tem položaju,
menstrualno skodelico izvleèete lažje.
Tehnika prepogiba 2

Menstrualno skodelico
Mooncup, izpraznite na
vsakih 4 do 8 ur, odvisno od
Umijte si roke z vroèo vodo
jakosti menstruacije.
in milom in jih temeljito sperite
s èisto vodo! Pri izvleku skodelice,
morate najprej sprostiti vakuum
(tesnenje)!

Èe konice menstrualne
skodelice ne morete doseèi,
nežno povlecite za pecelj
skodelice ali pa s pomoèjo
vaginalnih mišic, potisnite
skodelico navzdol, da lahko dosežete, konico
menstrualne skodelice. Kako si pomagati
z vaginalnimi mišicami glej odstavek odpravljanje
težav.

rob
luknjice, ki omogoèijo,
da vakuum popusti

oznake za merjenje
volumna vsebine
zunanji grebeni
konica skodelice

Lahko boste tudi slišale, ko
bo vakuum popustil in menstrualna
skodelica bi morala
nato zlahka ven iz nožnice.

pecelj (steblo)

