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Masmi kubeczek menstruacyjny rozmiar M
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Pojemniki

Producent YOVEE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Kubeczek menstruacyjny to naturalna alternatywa dla tamponów i podpasek.

Zalety kubeczka:

wykonany z bezpiecznego, hipoalergicznego medycznego tworzywa (Medical Grade TPE)
ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych tamponów i podpasek
ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych dostępnych na rynku artykułów higienicznych dla kobiet
trwały produkt wielokrotnego użycia (nawet do 10 lat)
brak zapachu krwi menstruacyjnej
niewidoczna ochrona w czasie codziennych aktywności
zapewnia komfort używania – niewyczuwalny podczas noszenia
ochrona do 12 godzin bez konieczności opróżniania kubeczka
obniżone ryzyko grzybiczego zapalenia pochwy
odpowiedni do recyklingu
wolny od silikonu, lateksu, BPA i ftalanów
najwyższej jakości wykonany w Hiszpanii

Sposób użycia

Stosowanie kubeczka menstruacyjnego, początkowo może wydawać się nieco skomplikowane, więc bądź cierpliwa to kwestia
wprawy. Musisz trochę poćwiczyć jak aplikować i wyjmować kubeczek. Gdy opanujesz technikę jest to bardzo proste i wygodne.
Przed pierwszym użyciem kubeczka należy go wysterylizować:

umyj ręce, umieść kubeczek w małym garnuszku/rondelku, nalej taką ilość wody aby kubeczek był całkiem zanurzony,
doprowadź wodę do wrzenia, gotuj przez 3-4 minuty.
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Po wyjęciu i ostudzeniu kubeczek jest gotowy do użycia.
Proces sterylizacji zaleca się na końcu każdego cyklu aby utrzymać kubeczek w idealnej czystości.

Sposób aplikacji

Umyj dokładnie ręce, przyjmij wygodną pozycję. Zalecane są: pozycja w kucki, siedząca na toalecie, stojąca z nogą oparta np. na
toalecie lub kucając nad wanną. W przypadku problemów z aplikacją kubeczka menstruacyjnego, możesz użyć wody lub
lubrykantów ułatwiających poślizg.
Masz dwie opcje, aby zgiąć kubeczek:

Naciśnij oba boki kubeczka zbliżając je do siebie, a następnie złóż na pół tworząc U'.
umieść palec na górnej krawędzi kubeczka i naciśnij do wewnątrz, tworząc trójkąt.

Trzymając jedną ręką złożony kubeczek, drugą ręką rozchyl wargi sromowe, przesuwając kubeczek w kierunku kości ogonowej,
umieść go w pochwie. Prawidłowe umieszczenie kubeczka jest płytsze niż tamponów. Po włożeniu, kubeczek otworzy się i
dopasuje do ścianek pochwy.
Aby sprawdzić, czy kubeczek został dobrze umieszczony, delikatnie obróć go o 360° chwytając za jego podstawę (nad
uchwytem). Jeśli kubeczek jest prawidłowo umieszczony powinien łatwo się obracać.

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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