
Me Luna® menstruālā piltuve lietojama dienā un naktī, taču tā 
jāiztukšo, jāizskalo un jāievieto ne retāk kā reizi 8-12 stundās.
Me Luna® kalpo ilgi, taču piltuvītes lietotājai pirms katras 
lietošanas jāpārliecinās, ka Me Luna® piltuvīte nav nolietota 
vai bojāta, un nepieciešamības gadījumā tā jāmaina.

Me Luna® izņemšana
Rūpīgi nomazgājiet rokas pirms Me Luna® piltuves izņemšanas. 
Atslābiniet iegurņa muskulatūru un izņemiet piltuvi, viegli saspiežot 
piltuves pamatni, lai izlīdzinātu gaisa spiedienu. Viegls spiediens vai 
piltuves pagrozīšana palīdzēs piltuvi izņemt. Satveršanas galiņš 
(bumbiņa, gredzens vai kātiņš) paredzēts piltuves pavilkšanai tuvāk 
maksts atverei, lai varat ērti satvert piltuvi aiz rievotās pamatnes. 
Nevelciet piltuvi aiz satveršanas galiņa ar spēku, pirms esat viegli 
saspieduši piltuves pamatni vai to pagrozījuši gaisa spiediena 
izlīdzināšanai. Esiet pacietīga pirmajās piltuvītes izņemšanas reizēs, 
jo jums vēl jāiepazīst jums piemērotākā izņemšanas metode. Tāpat 
kā ievietojot, arī izņemot piltuvi, jūs jau pirmajās lietošanas reizēs 
intuitīvi atradīsiet jums ērtāko pozīciju.
Pēc Me Luna® piltuves izņemšanas iztukšojiet un iztīriet piltuvi. Pēc 
tam salociet, ievietojiet un pārbaudiet piltuves pozīciju, kā 
aprakstīts šajā instrukcijā. Pirms un pēc piltuves repozīcijas 
ieteicams ar salveti noslaucīt asins pēdas ap maksts ieeju, lai 
pasargātu apakšveļu no traipiem. Pēc menstruāciju cikla beigām 
piltuvi ieteicams rūpīgi izskalot un sterilizēt vārošā ūdenī. 

Piltuves ievietošanai, novietošanai pareizajā vietā un izņemšanai 
nepieciešamas nelielas iemaņas. Dažām sievietēm tas padodas 
uzreiz, citām nepieciešami 2-3 cikli, lai to apgūtu. Pirmajās 
lietošanas reizēs piltuvīte var vēl nedarboties simtprocentīgi droši 
un dažkārt iespējama noplūde. Esiet pacietīga un turpmāk viss 
izdosies. 

Saudzīga pret Jūsu
maksts mikrofloru

Ietaupa Jūsu naudu

Draudzīga videi

Menstruālā piltuve

Lietošanas instrukcija
Kā ievietot Me Luna®?
Pirms Me Luna® lietošanas to nepieciešams sterilizēt aptuveni 3 
minūtes vārošā ūdenī kā norādīts šajā instrukcijā. Sterilizācija tāpat 
ieteicama pēc mēnešreižu beigām un pirms pirmās lietošanas 
reizes cikla sākumā. Pārliecinieties, ka jūs ievietojat tukšu 
menstruālo piltuvi un darāt to ar tīrām rokām.
Pirkstos salocīto piltuvi ievietojiet makstī ar atvērto galu uz augšu, 
līdzīgi tamponam. To var izdarīt, sēžot uz klozetpoda, stāvot vai 
tupot, vai jebkurā citā jums ērtā stāvoklī. Problēmu gadījumā varat 
izmantot ūdens bāzes lubrikantu. Jūs ātri atradīsiet ērtāko piltuves 
novietojumu pirmajās tās lietošanas reizēs. Dažas sievietes mēdz 
piltuvi novietot tuvu dzemdes kaklam, kamēr citas dod priekšroku 
novietot to tuvāk maksts atverei. Tomēr, ja piltuve būs novietota 
pārāk tuvu maksts atverei, sēžot tā var radīt diskomforta sajūtu. Ja 
esat izvēlējusies piltuvi ar kātiņu, jūs varat kātiņu saīsināt līdz jums 
vēlamajam garumam vai nogriezt to pilnībā. Uzmanieties, lai 
netiktu traumēta piltuves pamatne.
Lai novērstu noplūdi, jūs varat pārliecināties, vai piltuves malas 
pilnībā piekļaujas maksts sieniņām, pagrozot piltuvi vai ar pirkstu 
veicot apļveida kustību gar piltuves virsmu.
Piltuve jāiztukšo vidēji 2-4 reizes dienā. Ņemot vērā, ka 
menstruāciju asiņošanas intensitāte sievietēm ir individuāla un 
mainās cikla laikā, piltuves iztukšošanas biežumu jūs noteiksiet pati 
lietošanas prakses rezultātā. Pirmajās lietošanas reizēs kopā ar
Me Luna® piltuvi iesakām lietot arī ieliktnīšus un izskalot to tikpat 
bieži, kā iepriekš mainījāt tamponus vai paketes. Tādējādi jūs 
vislabāk noteiksiet piltuves piepildīšanās un optimālo iztukšošanas 
biežumu. Jūs varat lietot Me Luna® gan dienā, gan naktī. Jāatceras 
tikai to iztukšot ne retāk kā reizi 8-12 stundās.
Me Luna® nav jāizņem, kārtojot dabiskās vajadzības. Sakarā ar 
maksts muskulatūras saraušanos iespējams, ka Me Luna® var 
nedaudz mainīt novietojumu, taču tas nemazinās piltuves 
funkcionalitāti un komfortu.

Ražota Vācijā



Kā ielocīt piltuvīti pirms ievietošanas?

Apskatiet populārākos ieloces veidus :

Me Luna® – kas tas ir?

Tā ir ērta, higiēniska, ekonomiska un ekoloģiska alternatīva ¦
higiēniskajām paketēm un tamponiem;
Tā ir neredzama aizsardzība katru mēnesi, ¦
Nekādu ierobežojumu ikdienas aktivitātēm un aizsardzība arī ¦
naktīs;
Tās ir rūpes par savu veselību un komfortu, ¦
Tā neuzsūc maksts dabisko aizsargslāni un nerada tekstila ¦
šķiedru nogulsnes uz maksts sieniņas;
Tā ir ilglaicīga un, pareizi kopta, kalpos vairākus gadus¦
Tā ir desmitkārt lētāka izmaksu ziņā nekā līdz šim zināmie ¦
intīmās higiēnas līdzekļi;
Tā ir saudzīga attieksme pret vidi;¦
Tā ir vācu kvalitāte, medicīniska materiāla (TPE) atbilstība ¦
visaugstākajām prasībām;
Tā ir iespēja izvēlēties izmēru, formu un krāsu atbilstoši jūsu ¦
ķermeņa specifikai un estētikas izpratnei.

C-ieloce Lejup ieloce S-ieloce

Menstruālā piltuve
Me Luna® menstruālā piltuve tiek ievietota 
makstī, lai savāktu asinis un šūnu izdalījumus 
no dzemdes, kas caur dzemdes kaklu izdalās 
mēnēsreižu laikā.
Materiāls:
Me Luna® menstruālās piltuves ir izgatavotas 
no augstākās kvalitātes medicīniskā 
termoplastiskā elastomēra (thermoplastic 
elastomer (TPE))
Sastāvs: 
1 Me Luna® menstruālā piltuve
1 mikroškiedras piltuves uzglabāšanas maisiņš
1 lietošanas instrukcija
Izgatavotājs:
Me Luna
Brand 57  -  91729 Haundorf  -  Germany 
www.me-luna.eu
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Svarīga tīrīšanas informācija

Tīriet jūsu Me Luna®
Mēnešreižu laikā pietiek ar to, ka iztīrīsiet Me Luna® ar maigām 
ziepēm vai mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Vienkārši apmazgājiet 
piltuvi ziepjūdenī vai ūdenī apmēram 1 minūti. Ja izmantojāt ziepes 
vai mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet ar tīru, tekošu 
ūdeni, lai noņemtu jebkādas ziepju pēdas.
Tīrīšanas ieteikumi:
Izmantojiet smalku birstīti (piemēram, zobu birstīti zobu starpu 
tīrīšanai), lai iztīrītu gaisa atverītes Me Luna® piltuves augšējā daļā.
Reizi pa reizei jūs drīkstat izkarsēt Me Luna® piltuvi vieglā etiķūdenī 
vai sālsūdenī. Tas novērsīs aplikuma vai nogulšņu veidošanos uz 
piltuves. Nosusiniet piltuvi pirms uzglabāšanas. Kamēr piltuve 
netiek lietota, to nav ieteicams glabāt hermētiski noslēgtā 
iepakojumā vai plastikāta maisiņā. Rekomendējam piltuves 
uzglabāšanai lietot speciālo Me Luna®  mikrošķiedras maisiņu, kuru 
saņēmāt kopā ar Me Luna®  piltuvi. 
Dezinficējiet jūsu Me Luna®
Jūsu Me Luna® ir jāsterilizē pirms pirmās lietošanas reizes un pēc 
katra perioda beigām.
Jūs to varat darīt, iemērcot piltuvi vārošā ūdenī uz aptuveni 3-5 
minūtēm
ATCERIETIES: Me Luna® nedrīkst karsēt sausu un tā nedrīkst 
pielipt vāroša katliņa dibenam, jo plastikāts izkusīs! Neatstājiet 
vārošu katliņu bez uzmanības!  Lietojiet taimeri. Pietiks ar 
iemērkšanu vārošā ūdenī uz 2-3 minūtēm.


