Modo de utilização
Como inserir o seu Me Luna®
Antes de usar seu copo menstrual Me Luna® pela primeira vez,
esterilize-o por cerca de 3 minutos em água a ferver. Lave sempre
as suas mãos cuidadosamente antes de introduzir e retirar o seu
Me Luna®.
Antes de o inserir, dobre o copo menstrual Me Luna® da forma
mais que considerar mais confortável para si. Segure-o dobrado e
insira-o com a dobra para cima. Pode introduzir o copo menstrual
enquanto estiver sentada na sanita, em pé, de cócoras – ou em
qualquer posição em que se sinta confortável. Se tiver problemas
para inserir o seu Me Luna®, recomendamos que use um
lubrificante à base de água. Com o tempo encontrará a posição
mais confortável para introduzir o seu Me Luna® no canal vaginal.
Algumas senhoras preferem posicioná-lo mais próximo do colo do
útero; outras preferem posicionar o copo mais próximo da entrada
do canal vaginal. Porém, o copo menstrual Me Luna® não deve ser
inserido muito próximo da entrada da vagina porque, ao se sentir,
pode causar desconforto. Para evitar vazamentos, tenha a certeza
de que o copo menstrual Me Luna® abriu completamente depois
de inserido na vagina.
Pode confirmar esse fato rodando levemente o copo, ou sentindoo lateralmente com o seu dedo após inserido. Normalmente, é
suficiente esvaziar, lavar e voltar a utilizar o seu copo menstrual
Me Luna® de três a quatro vezes por dia. Adapte esta frequência
de acordo com a quantidade do seu fluxo menstrual. No início,
aconselhamos que esvazie, lave e volte a introduzir com a mesma
frequência com que faria com os absorventes comuns.
Assim terá uma noção da frequência com que necessita de lavar
o seu Me Luna®.
Não é necessário proceder a esta operação de limpeza sempre que
for à casa-de-banho.

É possível que o copo menstrual Me Luna® se desloque um pouco
dentro da sua vagina, devido ao movimento natural dos músculos
vaginais. Este fato não afetará sua funcionalidade ou conforto.
O copo menstrual Me Luna® pode e deve ser usado durante o dia
e a noite. Deve, no entanto, ser limpo e inserido novamente pelo
menos a cada 8 horas.
Não se esqueça de inspecionar o seu Me Luna® antes de cada
utilização para detetar sinais de desgaste ou danos e substituir
o dispositivo, caso alguma destas situações se verificar.
Para retirar o seu Me Luna®
Tenha as suas mãos bem lavadas antes de remover o seu copo
menstrual Me Luna® . Relaxe os músculos pélvicos e remova o
copo menstrual, premindo a base do copo para libertar o vácuo
que mantém o copo no devido lugar. Um leve movimento giratório
do copo pode ser útil para o retirar. Se empurrar o copo com os
seus músculos vaginais, pode ajudar na remoção. Por favor, seja
paciente ao retirar o copo menstrual Me Luna® nas primeiras
utilizações, uma vez que necessita de descobrir qual o melhor
método para si. Depois de o remover, esvazie o seu Me Luna®,
e lave com água limpa corrente, com uma toalha de papel, papel
higiénico ou lenços humedecidos. Após a sua limpeza, dobre e
insira novamente o seu Me Luna® como descrito acima.
É recomendado que a sua vulva (entrada da vagina e lábios) esteja
limpa antes e depois de inserir o copo menstrual, de modo a
remover qualquer vestígio de sangue que possa manchar a sua
roupa interior. No fim do seu ciclo menstrual, recomendamos uma
limpeza e desinfeção do seu copo menstrual Me Luna®.
NÃO utilize o copo menstrual Me Luna® para reter o corrimento
vaginal pós parto (Lochia).
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Como dobrar o seu copo menstrual?
Alguns exemplos mais comuns:

Dobra em S

Síndrome do Choque Tóxico
A síndrome do choque tóxico (SST) é uma condição rara, mas potencialmente fatal, causada
por uma bactéria, a Staphylococcus Aureus, e que pode levar a uma grave falência de órgãos.
A maioria dos casos de SCT ocorre em mulheres durante a menstruação. Mulheres que usam
absorventes (pensos e tampões) estão mais expostas a esta patologia. No entanto, tanto
homens como crianças podem sofrer uma SST. Os sintomas da SST podem ser semelhantes à
gripe: febre alta súbita, vómitos, diarreia, e tonturas durante o período menstrual.
Se sentir estes sintomas, e por razões de segurança, por favor RETIRE o seu Copo Menstrual
Me Luna® e procure assistência médica imediatamente.
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Me Luna® - O que é?
¦ É uma alternativa higiénica e económica aos restantes absorventes
íntimos
¦ proteção invisível
¦ proteção segura durante a noite
¦ capaz de reter mais líquido que qualquer outro absorvente
menstrual
¦ disponível em diferentes tamanhos, modelos e cores
¦ produzido em elastómero termoplástico (TPE) de alta qualidade,
hipoalergénico e validado por médicos
¦ fácil de limpar
¦ sem restrições físicas no seu dia-a-dia
¦ Reutilizável por um longo período de tempo, se devidamente
cuidado

Limpeza do seu Me Luna®
Durante o período é suficiente lavar o seu Me Luna® com sabonete
ou detergente neutro e água. Basta ensaboar o copo por
aproximadamente 1 minuto. Sempre que use sabonete ou
detergente, por favor, não se esqueça de enxaguar bem com água
limpa corrente para retirar todos os resíduos.
Limpeza - recomendações:
Use uma escova pequena (escovilhão dentário) para limpar os
buracos de ar do copo menstrual Me Luna®. De vez em quando,
pode ferver o seu Me Luna® com um pouco de água com vinagre
ou com sal. Este processo evita manchas ou depósitos. Seque o
copo completamente antes de o guardar, e evite recipientes
herméticos, pois pode ocasionar cheiros. Recomendamos que
guarde o seu Me Luna® na bolsa (cada Me Luna® vem
acompanhado de uma bolsinha própria para armazenamento).
Desinfeção do seu Me Luna®
O seu Me Luna® a deve ser esterilizado antes da primeira
utilização e no final de cada período. A esterilização processa-se
submergindo completamente o copo menstrual num recipiente
com água e deixá-lo ferver por 3-5 minutos (100º C)
ATENÇÃO: o seu Me Luna® nunca deve ser fervido a seco ou
permanecer em contacto com o fundo da panela, pois o material
irá derreter! Não deixe o recipiente sem supervisão! Recomendase uso de um temporizador de cozinha. O tempo de fervura de 2-3
minutos é suficiente.
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COPO MENSTRUAL

O copo menstrual Me Luna® é um
dispositivo que colocado dentro do canal
vaginal, recolhe o sangue e os resíduos
uterinos durante a menstruação.
Material:
Os copos menstruais Me Luna® são
produzidos em elastómero termoplástico de
elevada qualidade (TPE)
Contém:
1 Copo menstrual Me Luna®
1 Bolsa de microfibra para armazenamento
1 Folheto de instruções

Me Luna GmbH
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