Brugsanvisning
®

Indsæt din Me Luna
Før du bruger din Me Luna® menstruationskop for første gang, skal
du desinficere koppen ud fra instruktionerne i denne brochure.
Vask altid hænderne grundigt før du udtager og indsætter din Me
Luna® menstruationskop.
Før indsættelse, fold Me Luna® menstruationskoppen på den måde,
der er mest behagelig for dig. Hold den foldede menstruationskop
og indsæt den i skeden med folden først.
Du kan indsætte menstruationskoppen mens du sidder på toilettet,
i en stående position eller mens du sidder på hug - eller i enhver
position, der føles behagelig for dig. Skulle du opleve problemer,
når du indsætter din Me Luna® anbefaler vi brug af vandbaseret
glidecreme. Du vil lære at finde den mest komfortable placering af
din Me Luna® menstruationskop over tid.
Nogle kvinder foretrækker at placere menstruationskoppen meget
tæt på livmoderhalsen, andre foretrækker at placere den tættere
på skedeåbningen. En Me Luna® menstruationskop bør ikke
indsættes for lavt i skeden, da dette kan føles ubehageligt, når man
sidder ned. For at undgå lækage, skal du sørge for, at din Me Luna®
menstruationskop udfolder sig helt, efter du har indsat den i
skeden. Du kan kontrollere det ved at dreje koppen lidt, eller følge
kanten rundt med fingeren efter indsættelse.
I gennemsnit er det tilstrækkeligt at tømme, rense og genindsætte
din Me Luna® menstruationskop to til fire gange om dagen. Juster
hyppigheden af tømning, rengøring og genindsættelse af din
menstruationskop efter hvor kraftig din menstruationsblødning er.
I starten vil vi råde dig til at tømme, rense og genindsætte din
menstruationskop så ofte, som du ville skifte dine tamponer eller
hygiejnebind. Dette vil give dig en god idé om, hvor ofte du reelt
behøver at tømme din menstruationskop.
Det er ikke nødvendigt at tømme, rense og genindsætte din
Me Luna® menstruationskop hver gang du går på toilettet.

Me Luna® menstruationskopper kan bruges dag og nat, men de
skal tømmes, renses og genindsættes mindst hver 8 til 12 time.
Det er muligt, at din Me Luna® menstruationskop vil flytte sig lidt
rundt i skeden på grund af de naturlige bevægelser fra dine
bækkenbundsmuskler. Dette vil ikke påvirke
menstruationskoppens funktion eller komfort.
Før hver brug bør din Me Luna® efterses for tegn på slid eller
beskadigelse. Udskift menstruationskoppen, hvis der er synlige
tegn på slitage.
Udtag din Me Luna®
Vask dine hænder grundigt, før du udtager din Me Luna®
menstruationskop. Slap af i dit underliv og bækkenbundsmuskler
og udtag menstruationskoppen ved at klemme den lidt sammen
med fingrene for at frigive undertrykket som opstår, når du
trækker i koppen. En let drejende bevægelse af koppen kan være
nyttig, når du udtager din Me Luna® menstruationskop. Stilken bør
ikke anvendes til at trække i, når du udtager din Me Luna®
menstruationskop. Stilken vil føre dine fingre til bunden af koppen.
Grib fat og klem om hele bunden af koppen, når du skal udtage
den.
Nogle kvinder bruger bækkenbundsmuskerne til at skubbe koppen
nedad, mens de samtidigt trækker i koppen med hånden.
Vær tålmodig, når du fjerner din Me Luna® menstruationskop de
første gange, indtil du har lært, hvilken metode der virker bedst for
dig.
Efter du har fjernet din Me Luna® menstruationskop, tøm den og
rengør den som beskrevet i denne brochure. Fold og indsæt
Me Luna® menstruationskoppen som beskrevet ovenfor. Det
anbefales, at rengøre underlivet (kønslæber og skedeindgang) før
eller efter indsætning af Me Luna® menstruationskoppen for at
fjerne alle spor af blod, der kunne plette dit undertøj.
Efter afsluttet menstruation, anbefaler vi, at du rengør og
desinficerer din Me Luna® menstruationskop grundigt.

Menstruationskoppen
„fremstillet i Tyskland“

Den er skånsom mod
din vaginale mikroflora

Den sparer dig penge
Den beskytter miljøet

Hvordan foldes en menstruationskop?
Her kan du se de mest almindelige foldeteknikker:

S-Fold

Desinficering af din Me Luna®
Din Me Luna® skal desinficeres, før du bruger den første gang og
efter hver afsluttet menstruation.
Du kan desinficere menstruationskoppen ved at nedsænke den i
kogende vand (100° C) i 3-5 minutter
BEMÆRK: En Me Luna® bør aldrig koge tør eller røre bunden af
gryden, da plasten vil smelte! Efterlad ikke gryden uden opsyn!
Brug gerne et minutur. 2-3 minutters kogetid er tilstrækkeligt.

Menstruationskoppen
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¦ Et sundt, hygiejnisk og – sammenlignet med
engangshygiejneprodukter – økonomisk besparende alternativ
¦ Usynlig månedlig beskyttelse
¦ Pålidelig beskyttelse hele natten
¦ Kan indeholde mere væske end andre hygiejneprodukter
¦ Findes i forskellige størrelser og modeller for en individuel
pasform
¦ fremstillet af medicinsk termoplastisk elastomer (TPE) af høj
kvalitet
¦ Nem at rengøre
¦ Et hygiejneprodukt til menstruation, der gør det muligt for dig
at nyde dine daglige aktiviteter uden begrænsninger
¦ Kan anvendes fra den første menstruation
¦ Et produkt med lang levetid, hvis det behandles efter
anvisningerne

S

__ 44 mm __
22ml

L

__ 47 mm __
42ml

XL

___ 56 mm ___

Me Luna® – hvad er det?

Rengøring af din Me Luna®
Under din menstruation er det tilstrækkeligt at rense din Me Luna®
med mild sæbe eller opvaskemiddel og vand. Lad sæbeskummet
sidde i ca. 1 minut. Efter at have brugt sæbe eller opvaskemiddel
skal du sørge for at skylle med rent, rindende vand for at fjerne alle
spor af sæbe.
Anbefalinger til rengøring:
Brug en lille børste (interdentalbørste) til at rense lufthullerne i
Me Luna® menstruationskoppen.
Fra tid til anden kan du koge din Me Luna® i vand tilsat lidt eddike
eller salt. Dette forhindrer pletter og kalkaflejringer.
Lad koppen tørre helt inden opbevaring. En Me Luna®
menstruationskop bør aldrig opbevares i en lufttæt beholder.
Dette kan fremkalde dårlig lugt. Vi anbefaler, at du opbevarer din
Me Luna® menstruationskop i opbevaringsposen (der medfølger
en opbevaringspose til hver Me Luna® menstruationskop).
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Vigtige rengøringsinstruktioner

__ 41 mm __

Punchdown-Fold
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C-Fold

En Me Luna® menstruationskop er en lille
beholder, som placeres i skeden, hvor den
opsamler blod og cellerester, der udstødes
fra livmoderen via livmoderhalsen under
menstruation.
Materiale: Me Luna® menstruationskopper er
lavet af medicinsk termoplastisk elastomer
(TPE) af høj kvalitet
Indhold:
1 Me Luna® menstruationskop
1 Microfiber pose til opbevaring
1 brugsvejledning
Producent:
Me Luna
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