CUPĂ MENSTRUALĂ

PENTRU TOATE FEMEILE, CARE VOR O VIAŢĂ MAI
COMODĂ

Vă felicităm cu ocazia achiziţionării celui mai modern produs al igienii feminine intime.Este fabricat
din silicon medicinal de înaltă calitate cu utilizare exclusivă în medicină şi industria alimentară, care
permite să fie introdus în corp până la 12 ore. Forma şi suprafaţa LadyCup-ului sunt propuse pentru
utilizare şi curăţare uşoară.

AVANTAJE

• nici un fel de alergie • nu produce crearea fungiei şi a cistitei • nu sunt cunoscute cazuri de sindrom de
şoc toxic • nu influenţează negativ mediul vaginal sănătos • utilizare în timpul sportului, călătoriilor,în
timpul somnului • utilizare concomitentă cu mijloacele anticoncepţionale curente

INTRODUCERE

Înainte de manipularea cu LadyCup-ul, acordaţi atenţie curăţeniei perfecte a mâinilor! Înainte de
prima introducere, sterilizaţi LadyCup-ul! Recomandăm introducerea LadyCup-ului într-una din următoarele poziţii:în şezut, genoflexiune, în genunchi, în picioare. Încercaţi una din aceste poziţii şi
alegeţi-o pe cea care este cea mai convenabilă pentru Dvs. Pentru o introducere mai uşoară, puteţi
umezi uşor LadyCup-ul cu apă sau utiliza gel lubrifiant pe bază apoasă. Prindeţi LadyCup-ul cu degetele şi apăsaţi-l. Cu ajutorul degetelor celeilalte mâini îndoiţi LadyCup-ul în lungime, pe jumătate.
Ţineţi LadyCup-ul cu degetele unei mâini de poziţia cea mai joasă şi introduceţi-l în vagină oblic, în
spate. Poziţia corectă a LadyCup-ului este mai în jos faţă de poziţia tamponului. După introducerea în
vagină, degajaţi degetele şi lăsaţi LadyCup-ul să se deschidă şi să adere pe toată suprafaţa. Verificaţi
prin atingerea perimetrului cornetului.

UTILIZARE

Goliţi LadyCup-ul min. 1× la 12ore.,în funcţie de intensitatea menstruaţiei Dvs.

SCOATERE

Înainte de manipularea cu LadyCup-ul, acordaţi atenţie curăţeniei perfecte a mâinilor! În poziţia aleasă de Dvs.(în şezut, în piciare, etc.) găsiţi suportul sau partea inferioară a LadyCup-ului. Vă puteţi
ajuta prin împingere cu muşchii vaginali, care Vă vor apropia LadyCup-ul. Apăsaţi partea inferioară
a LadyCup-ului, iar după degajarea subpresiunii, scoateţi încet LadyCup-ul. Pentru prima scoatere e
nevoie de calm şi de relaxarea interioară a trupului Dvs. Dacă LadyCup-ul nu merge scos în acest mod,
pentru îndepărtare utilizaţi degetul, prin care veţi anula subpresiunea şi veţi separa cornetul de perete
vaginal. Apoi LadyCup-ul va merge scos uşor. Goliţi conţinutul în toaletă.

REUTILIZARE

Spălaţi LadyCup-ul cel mai bine cu apă caldă, eventual cu săpun natural. Clătiţi bine LadyCup-ul sub
curent de apă astfel încât, să fie pregătit pentru o nouă utilizare. Dacă călătoriţi sau în cazul în care
nu aveţi la dispoziţie apă, puteţi utiliza şi hârtie curată. Spălaţi LadyCup-ul mai târziu, în funcţie de
posibilităţi.

SCURTAREA SUPORTULUI

În funcţie de dispoziţiile Dvs. corporale, puteţi scurta suportul în mod variabil. Vă recomandăm o scurtare treptată, până găsiţi o lungime optimă. Suportul îl puteţi deasemenea tăia de tot cu foarfecele
sau cu un cuţit ascuţit. Important este să nu se producă deteriorarea părţii inferioare a LadyCup-ului.
Lungimea corectă este aceea, care nu va permite să simţiţi suportul în timpul mersului sau şederii.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

În decursul menstruaţiei spălaţi LadyCup-ul Dvs cu apă caldă şi cu săpun natural (LadyGel). La sfârşitul menstruaţiei, LadyCup-ul trebuie fiert sau sterilizat. Această operaţie o recomandăm şi înainte
de o nouă utilizare. Fierbere: în vas cu apă 2-5min. Sterilizare: cufundarea în soluţie sterilizantă (procedaţi conform instrucţiunilor producătorului preparatului de sterilizare). Verificaţi trecerea orificiilor
mici pentru

subpresiune în partea superioară a LadyCup-ului. Se pot curăţa de ex. cu un ac de gămălie. Prin întreţinerea corectă şi regulată puteţi prelungi durata lungă de viaţă a acestuia. Păstraţi LadyCup-ul în
săculeţul de bumbac ataşat. Nu depozitaţi în ambalaje ermetice!

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR
Introducere
Unele femei pot avea probleme cu introducerea LadyCup-ului de mărime S(mall). Recomandăm
umezirea LadyCup-ului cu apă sau utilizarea gelului lubrifiant pe bază apoasă.
Scoatere
Dacă aveţi probleme cu scoaterea, păstraţi calmul. Este importantă relaxarea totală a muşchilor interiori, mai ales a muşchilor vaginali. Încercaţi să schmbaţi poziţia în timpul scoaterii. Utilizaţi compresiunea muşchilor vaginali, cu care vă apopiaţi LadyCup-ul. Repetaţi compresiunea de câteva ori, până
veţi simţi o deplasare mai evidentă.
Scurgerea
Dacă LadyCup-ul Dvs. curge, controlaţi poziţia corectă a introducerii. Probabil că, poziţionarea LadyCup-ului nu este corectă. Controlaţi (cu degetul) dacă LadyCup-ul Dvs. este complet deschis şi dacă
pereţii acestuia ating peretele vaginal. Verificaţi trecerea orificiilor mici de subpresiune. În cazul în
care, nici una din soluţionări nu ajută la îndepărtarea problemei, probabil aţi ales greşit mărimea
LadyCup-ului. La mărimea L(arge) îndepărtarea problemei scurgerii se poate atinge prin exersarea
anumitor muşchi. Informaţi-vă la ginecologul Dvs. cu privire la această posibilitate

ATENŢIONARE IMPORTANTĂ

Utilizaţi LadyCup-ul max.12 ore! • Spălaţi LadyCup-ul numai cu săpun natural! • Curăţaţi LadyCup-ul
numai cu preparatele şi prin metodele recomandate! • Utilizaţi în mod exclusiv numai geluri lubrifiante pe bază apoasă! • LadyCup-ul nu este un mijloc anticoncepţional! • Nu utilizaţi LadyCup-ul
în timpul actului sexual! • LadyCup nu protejează contra bolilor venerice! • Utilizaţi în mod exclusiv
numai LadyCup-ul propriu! • Respectaţi regulile igienice de bază! • În cazul oricăror semnalmente ale
problemelor în regiunea vaginală, contactaţi medicul ginecolog!
Sindromul şocului toxic (TSS) este o îmbolnăvire extrem de rară, dar foarte toxică. Este produsă de toxinele produse de o bacterie, care se află în mod curent în organismul uman.TSS este legat de utilizarea
tampoanelor. Semnalmente: dacă în timpul menstruaţiei veţi simţi brusc o indispoziţie intensivă, deşi
înainte aţi fost cu totul sănătoasă, dacă aveţi febră mare(39°C sau mai mare), vomitaţi, aveţi diaree,
dureri de cap, dureri în gât, leşinaţi, Vă dor muşchii sau apare un exantem ca de la arsurile solare, apelaţi
imediat la asistenţa medicală. Dacă aţi mai avut TSS, consultaţi utilizarea LadyCup-ului cu medicul. Cornetele menstruale nu sunt legate de această îmbolnăvire (TSS).

METODA MILTON: DEZINFECŢIE SIGURĂ ŞI RAPIDĂ ÎN 15 MINUTE!
1) Clătiţi LadyCup-ul după fiecare masă Spălaţi LadyCup-ul cu apă călduţă şi cu un detergent adecvat.
Apoi clătiţi cu apă rece.
2) Pregătiţi-vă soluţia Milton Umpleţi cu 5 litri de apă un vas de plastic. Adăugaţi 1 tabletă Milton.
3) Cufundaţi obiectele în întregime Asiguraţi-vă că, înăuntru nu au rămas bule de aer. Obiectele sunt
pregătite de utilizare după 15 minute de exercitare şi în următoarele 24 de ore. Scoateţi obiectele 		
din soluţia sterilizantă cu mâinile spălate. Uscaţi, nu trebuie clătite. Închideţi-le imediat. După fie		
care manipulare, spălaţi-vă şi ştergeţi-vă mâinile.
Substanţa activă: Diclorisocianurat de sodiu 800 mg în 1 tabletă
În caz de întrebări suplimentare, contactaţi-ne pe: custom@ladycup.eu sau vizitaţi FAQ´S-ul
pe prezentarea web: www.ladycup.eu
Adresa societăţii:
Jaguara, s.r.o.: Jeruzalemska 5/961, 110 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: info@ladycup.eu / www.ladycup.eu

