
Me Luna®  menskopp kan användas dag som natt, men måste 
tömmas, tvättas för att sedan återinföras åtminstone var 8:e till 12:e 
timme. Innan varje ny användning så bör du som användare 
kontrollera att inga tecken på slitage eller skador har uppstått på 
menskoppen. Om så skulle vara fallet bör du ersätta menskoppen 
med en ny.
Avlägsna din Me Luna® 
Tvätta händerna noggrant innan du tar ut din Me Luna®  menskopp. 
Slappa av i de nedre magmusklerna och slidmusklerna och avlägsna 
menskoppen genom att försiktigt trycka ihop den så att vakuumet som 
håller koppen på plats släpper. En lätt roterande rörelse kan hjälpa när 
du försiktigt drar ut koppen. Dra inte i knoppen/ringen/antennen för 
att avlägsna din Me Luna®  menskopp! Låt istället din fingrar vandra 
upp längs med greppet till menskoppens botten. Ta sedan tag om 
koppens botten för att dra ut din Me Luna® . Vissa kvinnor upplever att 
det hjälper att krysta med slidmusklerna och samtidigt med handen 
trycka ihop och försiktigt dra ut koppen. Ta god tid på dig och ha 
tålamod när du avlägsnar koppen de första gångerna, eftersom du 
fortfarande prövar dig fram för att hitta den bästa metoden just för 
dig. När du tagit ut Me Luna®  menskopp, töm den i toaletten och 
rengör koppen på det sätt som finns beskrivet i denna broschyr. Vik 
och för in Me Luna®  menskopp som beskrivet ovan. Vi 
rekommenderar att du torkar underlivet (blygdläppar och 
slidmynningen) före eller efter att du fört in din Me Luna®  menskopp 
för att få bort alla rester av blod som annars skulle kunna fläcka dina 
underkläder. När din mensperiod är slut rekommenderar vi att du 
noggrant rengör och steriliserar din Me Luna®  menskopp. Det kan 
behövas lite övning för att sätta in, hitta rätt läge och för att ta ut 
menskoppen. Några kvinnor lyckas  på en gång men för andra kan det 
ta 2-3 menscykler innan det fungerar som det ska. Under din första 
menstruation med menskoppen så kan det hända att den ibland läcker 
och att det känns som att den ännu inte fungerar optimalt för dig. 
Försök att vara tålmodig och ge det hela lite tid. Vi råder dig att INTE 
använda Me Luna®  menskoppen vid efterblödningar i samband med 
förlossning, vid missfall och liknande situationer. För ytterligare frågor 
besök vår hemsida.  

Den är mild mot
din vaginalflora 

Du sparar pengar

Den är miljövänlig

Menskoppen 

Bruksanvisning
®Använd din Me Luna

Innan du använder din Me Luna®  menskopp första gången, 
sterilisera den genom att följa instruktionerna för sterilisering som 
finns i denna broschyr. Tvätta alltid händerna noggrant innan du tar 
ut och för tillbaka din Me Luna®  menskopp.
Före insättandet, vik Me Luna®  menskoppen på det sätt som känns 
bekvämast för dig. Håll menskoppen vikt och för in koppen med 
vikningen först. Du kan föra in menskoppen sittandes på toaletten, 
ståendes eller hukandes – eller helt enkelt i den position som känns 
bekvämast för dig. Om du upplever att det är trögt att föra in din 
Me Luna®  menskopp, rekommenderar vi att du använder 
vattenbaserat glidmedel. Du kommer med tiden att hitta den 
bekvämaste ställningen och den bäst fungerande vaginala 
positionen för din Me Luna®  menskopp. Vissa kvinnor föredrar att 
bära koppen väldig nära cervix, livmodertappen, andra föredrar att 
bära den nära slidmynningen. Me Luna®  menskopp skall dock inte 
bäras ytligt eller för nära slidmynningen eftersom detta kan kännas 
obekvämt när du sitter ned. 
För att undvika läckage, kontrollera att din Me Luna®  menskopp 
vecklats ut fullständigt efter insättandet. Du kan kontrollera detta 
genom att försiktigt vrida på koppen eller följa koppens vägg med 
fingret när koppen är på plats i vaginan.
I genomsnitt räcker det att tömma, rengöra och föra tillbaka din Me 
Luna®  menskopp två till fyra gånger per dag. Reglera 
tidsintervallen till volymen av din menstruationsmängd. 
I början rekommenderar vi att du tömmer koppen lika ofta som du 
tidigare bytt tampong eller binda. Det här ger dig en bra  känsla för 
hur ofta du egentligen behöver tömma menskoppen. Det är inte 
nödvändigt att tömma din Me Luna®  menskopp varje gång du går 
på toaletten. 
Det är möjligt att din Me Luna®  menskopp rör sig en aning i din 
vagina p.g.a. den naturliga slidmuskulaturen. Detta kommer inte att 
påverka funktionen eller bekvämligheten.

„tillverkad i Tyskland“



Hur viker man en menskopp?

Här ser du dom vanligaste vik-teknikerna:

Me Luna®  – vad är det?

g ett hälsosamt, hygieniskt och ekonomiskt alternativ till andra ¦
(engångs)mensskydd
 osynligt mensskydd¦
 säker även på natten¦
 klarar av en större mängd vätska än andra mensskydd¦
 olika storlekar och modeller finns tillgängliga¦
 tillverkad av högkvalitativ, icke allergen, medicinsk godkänd ¦
termoplastisk elastomer (TPE)
 lätt att rengöra¦
 inga fysiska hinder för ditt dagliga liv¦
 lägre risk för svampinfektioner¦
 kan användas som första mensskydd¦
En hållbar produkt. Om skötselråden följs så har produkten ¦
lång livslängd

Viktiga rengörings-instruktioner 

Rengör din Me Luna®
Under mensen är det fullt tillräckligt att tvätta din Me Luna®  med 
en mild tvål eller diskmedel och vatten. Tvåla in menskoppen under 
ca 1 min och skölj sedan noggrant i klart, rinnande vatten. Det är 
viktigt att du sköljer bort alla spår av tvålen eller diskmedlet.
Rengöringsråd  Använd en liten borste (mellanrumstandborste) 
för att rengöra dom små lufthålen i Me Luna® -menskoppen. 
Då och då kan man koka Me Luna® n i ättiksvatten eller saltvatten. 
Detta motverkar att det uppstår fläckar och avlagringar på 
menskoppen.
Se till att menskoppen är helt torr innan du lägger undan den för 
förvaring. Me Luna®  menskopp får aldrig förvaras i en lufttät 
behållare då detta kan göra att koppen börjar lukta. Vi 
rekommenderar att du förvarar Me Luna® -menskoppen i dess 
medföljande påse (varje Me Luna®  menskopp levereras med en 
förvaringspåse).
Sterilisera din Me Luna®   Din Me Luna®  bör steriliseras före första 
användning och efter varje mensperiod. Du kan sterilisera 
menskoppen genom att lägga den i kokande vatten (100° Celsius) 
under 3-5 min. Hela menskoppen bör täckas av vatten under 
steriliseringen.
OBS! Me Luna®  får inte torrkokas eller röra vid kastrullens botten 
eftersom det då finns risk för att materialet smälter. Lämna inte 
kastrullen utan tillsyn. Använd med fördel en äggklocka! 2-3 
minuters koktid är tillräckligt.

C-Fold Punchdown-Fold S-Fold

Menskoppen
Me Luna®  Menskopp är en behållare som 
placeras i slidan för att samla upp blod och 
vävnadsrester som avges från livmodern via 
livmodertappen under menstruation.
Material:
Me Luna®  menskoppar är gjorda av hög-
kvalitativ termoplastisk elastomer godkänd 
för medicinskt bruk.
Innehåll:
1 Me Luna®  menskopp
1 mikrofiberpåse för förvaring
1 bruksanvisning

Tillverkare:
Me Luna
Brand 57  -  91729 Haundorf  -  Germany 
www.me-luna.eu
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