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Active Med kubeczek menstruacyjny rozmiar S
 

Cena: 68,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent NTRADE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Kubeczek menstruacyjny marki Active Med wykonany jest z wysokiej jakości silikonu medycznego z atestem i certyfikatem Unii
Europejskiej, służący do zbierania krwi menstruacyjnej co powoduje uczucie komfortu, bezpieczeństwa i higieny. Kubeczek może zebrać
3 razy więcej krwi menstruacyjnej w porównaniu do zwykłej podpaski lub tamponu.

Zgodnie z fizyczną zasadą, po aplikacji do pochwy, wzrasta wewnętrzne ciśnienie co powoduje doskonałe dopasowanie się
kubeczka do ścian pochwy co zapobiega wyciekom bocznym.
Czas opróżnienia kubeczka jest różny w zależności od intensywności krwawienia menstruacyjnego. W przypadku dużej
intensywności kubeczek może być opróżniany raz na 4-6 godzin. W przypadku mniejszego krwawienia raz na 8-10 godzin, dla
mniejszego, raz na 10-12 godzin.
Kubeczki menstruacyjne Active Med zapewniają kobietom bezpieczniejszą i dłuższą ochronę szczególnie, w sytuacjach, takich
jak pływanie, korzystanie ze SPA czy podczas wykonywania różnego rodzaju wysiłku fizycznego.
Zalety medycznego silikonowego kubeczka menstruacyjnego:

Zapewnia bezpieczeństwo w stosowaniu, nie uczula
wygodne, czyste, nietoksyczne, nieszkodliwe, trwałe, elastyczne, łatwe i wygodne w użyciu
100% silikonu medycznego, nie zawiera BPA, lateksu i ftalanów
wielokrotnego użytku, przyjazny dla środowiska, ekonomiczny
szczelna ochrona sprawia, że kubki mogą być używane do 12 godzin bez ich opróżniania, co jest wysoce komfortowe w
podróży, podczas pływania lub ćwiczeń fizycznych
Regularne stosowanie może zmniejszyć ryzyko zapalenia ginekologicznego
 posiada elastyczne opakowanie

Zastosowanie:
rozmiar S zalecany jest dla kobiet poniżej 25 roku życia, który nigdy nie rodziły.

Sposób użycia:
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 należy złożyć kubeczek na pół
ścisnąć środek silikonowego kubeczka palcem wskazującym i kciukiem
 następnie zaaplikować do pochwy
dopasuj do swojego kształtu anatomicznego tak aby wystający uchwyt ułożył się równolegle do pochwy i nie wystawał
na zewnątrz

Po upływie odpowiedniego czasu aplikacji, ostrożnie wyjmij kubeczek z pochwy, opróżnij z krwi menstruacyjnej, dokładnie umyj i
w miarę potrzeby użyj ponownie

Sposób wyjmowania: 
kubeczek należy opróżniać co najmniej raz na 12 godzin, w zależności od intensywności miesiączki. Przed usunięciem kubeczka umyj
dokładnie ręce, zrelaksuj się, przyjmij wygodną pozycję: stojącą, siedzącą na toalecie lub w kucki. Umieść kciuk i palec wskazujący w
pochwie aby zlokalizować podstawę i uchwyt kubeczka. Następnie delikatnie pociągnij za uchwyt, aż będziesz mogła wygodnie i
wystarczająco mocno trzymać podstawę kubeczka. Po wyjęciu, należy trzymać kubeczek pionowo, tak aby zawartość się nie wylała.
Następnie opróżnij zawartość do toalety. Umyj kubeczek czystą wodą, najlepiej ciepłą, jest on gotowy do następnego użycia. Pamiętaj
aby dokładnie umyć otwory ssące. Do mycia możesz również używać nieperfumowanego mydła o neutralnym pH. Jeśli nie masz
dostępu do czystej wody, możesz również użyć papieru toaletowego lub chusteczki do wytarcia kubeczka i umyć go wodą później.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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