
Kubeczki menstruacyjne Me Luna® można stosować zarówno w 
dzień jak i w nocy, ale należy pamiętać o ich opróżnianiu, myciu i 
ponownym zakładaniu po upływie maksymalnie 8-12 godzin.
Nie należy się także obawiać, jeżeli kubeczek delikatnie sam się 
przemieści, pod wpływem naturalnego skurczu mięśni pochwy. Nie 
ma to wpływu na funkcjonalność produktu czy komfort noszenia.
Wprowadzanie, prawidłowe umieszczanie i wyjmowanie kubeczka 
menstruacyjnego przeważnie wymaga trochę ćwiczeń. Niektórym 
kobietom udaje się to od razu, natomiast inne mogą potrzebować 
nawet 2–3 cykli, aby dojść do pełnej wprawy. W początkowym 
okresie stosowania kubeczka częściej może dochodzić do niepełnego 
zabezpieczenia.
Wyjmowanie Me Luna®
Przed wyjęciem kubeczka menstruacyjnego Me Luna® dokładnie 
umyj ręce. Rozluźnij mięśnie pochwy i brzucha, po czym wyjmij 
kubeczek menstruacyjny delikatnie uciskając go tak, by zmniejszyć 
ssanie powodujące utrzymanie kubeczka w miejscu. Pomocne 
podczas wyjmowania kubeczka menstruacyjnego Me Luna® może 
okazać się też delikatne jego kołysanie. Niektórym kobietom pomaga 
próba wypchnięcia kubeczka przy użyciu mięśni pochwy podczas 
równoległego uciskania i ciągnięcia dłonią za kubeczek.
Zachowaj spokój podczas pierwszych prób wyjmowania kubeczka 
menstruacyjnego Me Luna®, gdyż potrzeba czasu, by poznać 
najbardziej skuteczną dla Ciebie metodę.
Po wyjęciu kubeczka menstruacyjnego Me Luna®, opróżnij go i umyj 
pod bieżącą wodą lub oczyść papierem toaletowym, papierowym 
ręcznikiem lub mokrymi chusteczkami. Następnie zegnij kubeczek i 
załóż ponownie zgodnie z opisanym wyżej schematem. Zaleca się 
również oczyszczenie miejsc intymnych (warg sromowych i wejścia 
do pochwy) przed lub po założeniu kubeczka menstruacyjnego Me 
Luna® w celu ochrony bielizny przed zabrudzeniem. Po zakończeniu 
miesiączki zaleca się dokładne umycie kubeczka menstruacyjnego Me 
Luna®.
Radzimy NIE używać kubeczka menstruacyjnego Me Luna® podczas 
krwawienia poporodowego (Lochia).

Utrzymuje naturalną florę
bakteryjną pochwy.

Pozwala
zaoszczędzić pieniądze.

Chroni środowisko.

Kubeczek menstruacyjny

Instrukcja użytkowania
Zakładanie Me Luna®
Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie umyć ręce przed wyjęciem 
kubeczka menstruacyjnego Me Luna® oraz przed jego ponownym 
włożeniem.
Zanim użyjesz kubeczka menstruacyjnego Me Luna®, zegnij go w 
sposób dla Ciebie jak najbardziej komfortowy. Złożony tak 
kubeczek chwyć w dłoń i wsuń go do pochwy zgiętą częścią do 
góry. Możesz wykonać tę czynność siedząc na toalecie, stojąc, 
kucając lub w każdej innej wygodnej dla Ciebie pozycji. W razie 
problemów z aplikacją kubeczka menstruacyjnego Me Luna® 
zalecamy zwilżenie go wodą lub delikatnym żelem dopochwowym.

Znalezienie wygodnej dla siebie pozycji kubeczka menstruacyjnego 
Me Luna® wymaga trochę czasu. Niektóre kobiety preferują 
umieszczenie go głębiej, inne wolą gdy jest on blisko wejścia do 
pochwy. Nie powinien być jednak umiejscowiony zbyt płytko, gdyż 
może wtedy powodować dyskomfort podczas siedzenia. Aby 
zapobiec niepożądanemu zabrudzeniu bielizny, upewnij się, że 
kubeczek menstruacyjny Me Luna® jest właściwie założony i nie 
jest zrolowany. Możesz to sprawdzić delikatnie obracając kubeczek 
wewnątrz pochwy lub dotykając palcem wokół jego obwódki. 
Kubeczek menstruacyjny Me Luna® wystarczy opróżniać od 
dwóch do czterech razy dziennie. Częstotliwość opróżniania, 
mycia i ponownego użycia kubeczka menstruacyjnego należy 
dopasować do obfitości krwawienia miesięcznego. Z początku 
zalecamy opróżniać, myć i ponownie używać kubeczek 
menstruacyjny tak samo często, jak zwykło się stosować przy 
tamponach czy bardziej chłonnych podpaskach.
Praktyka ta z czasem pozwoli na dopasowanie częstotliwości 
opróżniania kubeczka menstruacyjnego Me Luna® do własnych 
potrzeb.
Korzystanie z toalety nie wymaga wyjęcia, umycia i ponownego 
założenia kubeczka menstruacyjnego Me Luna®.

wyprodukowany w Niemczech



Jak złożyć kubeczek menstruacyjny?
Oto najczęściej stosowane sposoby składania kubeczka 
menstruacyjnego:

Co to jest Me Luna®?

zdrowa, higieniczna i oszczędna alternatywa dla dostępnych ¦
na rynku artykułów higienicznych dla kobiet
trwały produkt wielokrotnego użytku¦
bezpieczna ochrona podczas nocy¦
kubeczek, który mieści więcej krwi menstruacyjnej, niż inne ¦
produkty higieniczne dla kobiet
dostępność różnych rozmiarów i modeli¦
produkt najwyższej jakości, wykonany z antyalergicznego, ¦
medycznie przetestowanego i termoplastycznego elastomeru 
(TPE)
łatwość utrzymania higieny¦
brak fizycznych ograniczeń życia codziennego¦
niewidoczna comiesięczna ochrona¦
obniżone ryzyko grzybicznego zapalenia pochwy¦
możliwość użycia już od pierwszej menstruacji¦
brak szoku toksycznego (TSS)¦

Ważne informacje dotyczące higieny

Czyszczenie kubeczka menstruacyjnego Me Luna®
Podczas menstruacji wystarczy przemywać kubeczek Me Luna®, 
wskazane jet użycie łagodnego mydła i wody. Mycie powinno trwać 
około 1 minuty. Po zastosowaniu mydła lub środka czyszczącego 
należy dobrze wypłukać kubeczek pod bieżącą wodą, aby dokładnie 
usunąć resztki mydła.
Wskazówki dotyczące czyszczenia: Należy użyć małej szczoteczki 
(szczoteczka interdentalna), dzięki której otwór w pojemniczku 
menstruacyjnym Me Luna® zostanie dokładnie wyczyszczony. Od 
czasu do czasu kubeczek Me Luna® można wygotować w wodzie z 
niewielkim dodatkiem octu lub soli. W ten sposób zapobiega się 
odkładaniu osadu i przebarwieniom.
Wskazówki dotyczące przechowywania: Do przechowywania 
kubeczka Me Luna® idealnie nadaje się dołączony do niego woreczek. 
Kubeczek powinien być przechowywany w opakowaniu 
zapewniającym dostęp powietrza. Czyste, niepozostawiające włókien 
etui zapewnia optymalną ochronę przy jednoczesnym dostępie 
powietrza.
Jak zdezynfekować kubeczek menstruacyjny Me Luna®?
Przed pierwszym użyciem oraz po zakończeniu każdej menstruacji 
kubeczek Me Luna® należy zdezynfekować wrzącą wodą. W tym celu 
kubeczek należy zanurzyć w naczyniu z wrzącą wodą (100°C) na 3 
minuty.
UWAGA: Aby uniknąć zniszczenia kubeczka Me Luna®, nie należy 
umieszczać go na dnie gorącego naczynia bez wody! Nie należy 
pozostawiać naczynia bez nadzoru. Dla pewności zaleca się użycie 
minutnika. 

C-Fold Punchdown-Fold S-Fold

Kubeczek menstruacyjny
Kubeczek Me Luna® w czasie menstruacji 
umieszcza się w pochwie w celu zebrania 
krwi i wydzielin menstruacyjnych.
Materiał:
Kubeczek menstruacyjny Me Luna® 
produkowany jest z najwyższej jakości 
tworzywa sztucznego (TPE), które jest 
dopuszczone do użytku medycznego.
Zawartość:
1 kubeczek menstruacyjny Me Luna®
1 woreczek z mikrowłókna do 
przechowywania kubeczka
1 instrukcja użycia
Producent:
Me Luna
Brand 57  -  91729 Haundorf  -  Germany 
www.me-luna.eu
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