
لجدران مهبلك لكي يمنع حدوث أي تسرب من 
سوائل الحيض. يجب أن يكون الكأس قد دخل تماما 
في المهبل مع وجود العنق قرب فتحة المهبل. يمكن 

استخدام الكأس لجمع السوائل لفترة 4 إلى 8 ساعات، 
اعتمادا على كمية سوائل الحيض المتدفقة. بمجرد أن 

يمتلئ الكأس، أو بعد مرور 8 ساعات بحد أقصى، 
يجب أن يتم إزالة الكأس، وإفراغه، وغسله بالماء ثم 

إدراجه مجددا.

يجب تنظيف الكأس بوضعه في ماء يغلي قبل 
االستخدام ألول مرة، وبين دورات الطمث، وفي حالة 

أنه تعرض لمالمسة أسطح غير نظيفة.

قبل االستخدام في أول مرة

● كأس Ruby Cup ال يتم توريده في حالة تعقيم، 
لذلك يجب عليِك أن تضعيه في ماء يغلي لمدة 2 

إلى 3 دقائق قبل أن تستخدميه للمرة األولى.
● يتم الغليان عند درجة الغليان 100 درجة مئوية/ 

212 درجة فهرنهايت
 Ruby استخدمي الَلَبانة أو َحَلة أو وعاء  ●

.Clean
 Ruby Cup احرصي على أن يكون كأس ●

مغمورا بشكل تام في الماء أثناء غليه وعلى أنه 
ليس مالمسا لقاع الوعاء.

 Ruby اغسلي يديك قبل أن تستخدمي كأس  ●
.Cup

البدء

تحتاج بعض النساء إلى مرور عدة دورات طمث قبل 
أن تتعود على استخدام Ruby Cup، لهذا تحلي 

بالصبر قليال. التعلم بشكل تدريجي هو أمر طبيعي 
تماما، ونحن متأكدون من أنك سوف تشعرين سريعا 

بالحب تجاه مدى السهولة والراحة التي تميزه.

اإلدراج

1. احرصي دائما على غسل يديك جيدا باستخدام 
الصابون والماء قبل لمس الكأس.

2. قبل إدراج الكأس، يجب أن تقومي بطيه. توجد 3 
أساليب لطي الكأس يمكنك تجريبها. اسمحي لنفسك 

ببعض التجربة والخطأ في تنفيذ كل أسلوب لكي 
تجدي األسلوب األفضل لِك.

   C تطبيق حرف                  

            التطبيق بالضغط ألسفل

                    تطبيق العدد 7
 

● تطبيق حرف C: اضغطي على جدران الكأس 
حتى تتالمس سويا ثم طبقيها على شكل الجرف 

.C
● التطبيق بالضغط ألسفل: اضغطي على أحد جدران 
الكأس لألسفل لكي يلمس قاع الكأس بحيث يصبح 

الكأس في شكل مثلث.
● تطبيق العدد 7: اضغطي على جدران الكأس حتى 
تتالمس سويا ثم قومي بتطبيق أحد األركان العلوية 

حتى يصبح الكأس بشكل رقم 7.

3. واآلن بعد أن تم تطبيق الكأس، ابحثي عن الوضع 
المفضل إلدراج الكأس. جربي وضع القرفصاء أو 

الوقوف مع رفع رجل واحدة أو الجلوس.

● ادفعي كأس Ruby Cup بلطف دخوال في مهبلك 
بحيث تدخل الحافة أوال. اإلدراج يتم في االتجاه 

األفقي، وليس الرأسي، بحيث يكون اتجاه اإلدراج 
متوازيا مع مسار قناة المهبل. يمكنك أن تستخدمي 

اليد األخرى لفصل الشفرين الخارجيين إذا كان 
ذلك مفيدا.

● قومي بدفع الكأس إلى الداخل حتى يصبح جسم 
الكأس بأكمله بداخل المهبل.

● فور أن يصبح الكأس بالداخل، سوف يتفتح الكأس 
لكي ينشئ قوة شفط يحفظه في موضعه المناسب 

ويمنع حدوث التسربات. وقد تشعرين به وهو 
يتفتح تلقائيا.

● يمكنك اختبار الكأس للتأكد من أنه قد انفتح بشكل 
تام وأنشأ قوة شفط بأن تحاولي سحب العنق أو 
هزهزته بحرص شديد. يجب أال يتجاوز مدى 
حركة العنق عدة ملليمترات قليلة. إذا شعرتي 

بمقاومة عند جذب الكأس بحرص، فإن هذا يعني 
أن قوة الشفط قد تكونت.

● يمكنك أيضا محاولة تمرير أحد أصابعك على 
محيط قاعدة الكأس )وليس العنق(. إذا شعرِت بأن 

الجدران ما زالت هابطة إلى الداخل، أديري الكأس 
عند قاعدته لكي تغيري موضعه ويتفتح تلقائيا.
● يمكنك أيضا تمرير أصبعك على محيط الحافة 

للتأكد من عدم وجود ثنيات. هزهزي العنق إلزالة 
أي ثنيات حيث أن وجودها سوف يؤدي إلى 

حدوث تسريبات.

تهانينا! أنِت اآلن قد دخلِت عالم الحماية المستدامة 
من أيام الطمث. نحن في غاية السعادة ألنك أصبحِت 

معنا.

كأس Ruby Cup الجديد هو المنتج الصحي 
المستدام أليام الطمث. إذا تعاملِت معه بشكل جيد، 
فإنه سوف يدوم لديِك لمدة 10 سنوات. مع كأس 
Ruby Cup الجديد، أنِت ال تساعدين الكوكب 

فحسب، بل أنك أيًضا تقدمين المساعدة لمن ال 
يستطيعون الوصول إلى منتجات فترة الطمث اآلمنة 
بأن تتيحي لهن الحصول على هذا المنتج الذي يغير 

الحياة.

المسح هنا يوفر التعليمات عبر اإلنترنت
 

كأس Ruby Cup، هو منتج صحي عالي الجودة 
أليام الطمث مصنوع من السليكون الطبي، يتميز بأنه 
مريح وقابل إلعادة االستخدام. االعتناء به جيدا يطيل 

 Ruby Cup عمره إلى 10 سنوات. يتوفر كأس
بمقاسين مختلفين، ويعتمد اختيار المقاس على موضع 

عنق الرحم ومدى كثافة تدفق الحيض. منهج العمل 
بسيط: كأس Ruby Cup ال يمتص سائل الحيض 

مثل الحفاضات أو سدادات الطمث. بدال من ذلك، 
هو يجمع الدم خالل فترة الطمث. حالما يمتلئ، عليك 

ببساطة إزالة الكأس وإفراغها وغسلها، ثم وضعها 
مرة أخرى.

كيف يعمل

يستقر كأس Ruby Cup في المهبل أسفل عنق 
الرحم مباشرة حيث يقوم بجمع سوائل الحيض )الدم 
وبقايا الخاليا( في أيام الطمث. الكأس مصنوع من 

السليكون اللين ويجب طيه لكي يتم إدخاله. بعد 
اإلدخال، يتفتح الكأس ويصنع عازال عند مالمسته 

مرحبا بِك في مجتمع 
RUBY ]روبي[

الحافة

العنق

فتحات الهواء
حواجز

القاعدة

جسم الكأس



4. الوضع

● يجب أن يكون الكأس في موضع أكثر انخفاضا من 
وضع السدادة القطنية.

● ال مانع من أن يكون العنق بداخل المهبل بشكل تام 
أيضا، لكنه يجب أن يكون قريبا من فتحة المهبل.

●  إذا كان العنق طويال جدا، بحيث يكون بارزا 
خارج فتحة المهبل، ويشعرك بعدم الراحة عند 

تمام إدراج الكأس. يمكنك تقصيره باستخدام مقص. 
نحن ال نوصي بأن تقومي بتقصير العنق أثناء 

تجربتك الكأس ألول مرة.
 Ruby ال تقومي بتقصير العنق أثناء وجود كأس ●

Cup بداخل المهبل.
● أمهلي نفسك بعض الوقت لكي تكوني متأكدة تماما 

من أن تقصير العنق هو االختيار الصحيح لِك.

إزالة الكأس

1. احرصي دائما على غسل يديك جيدا باستخدام 
الصابون والماء قبل لمس الكأس.

 
2. نحن نوصي بالجلوس أثناء إزالة الكأس نظرا ألن 
ذلك يتم بشكل أفضل عند ارتخاء العضالت، لكن ذلك 
ممكن أيضا في وضع القرفصاء أو الوقوف مع رفع 

رجل واحدة.

● المسي العنق لكن ال تقومي بسحبه. يمكنك أن 
تستخدمي العنق كدليل إليجاد مكان قاعدة الكأس.
● إذا كنت ال تستطيعين الوصول إلى قاعدة الكأس، 

يمكنك استخدام العنق لكي تهزهزي الكأس إلى 
األسفل في المهبل حتى تتمكني من لمس قاعدة 

الكأس لكن ال تسحبيه. يمكنك أيضا استخدام 
عضالت قاع الحوض للمساعدة في دفع الكأس 

ألسفل أثناء قيامك بتحريك العنق.
● بمجرد أن تتمكني من إمساك قاعدة الكأس، 

اضغطي على جدران الكأس إلى الداخل لكي يتم 
تحرير قوة الشفط.

● ثم اسحبي الكأس بلطف إلى الخارج بإمساكه بحزم 
ثم قومي بتفريغه.

●إذا كان هناك صعوبة في إخراج الكأس أو ال يمكنك 
الوصول إليه، استريحي لبرهة من الوقت ثم حاولي 

مجددا. تذكري أن التعلم بشكل تدريجي هو أمر 
طبيعي.

متى يتم تفريغ وإعادة اإلدراج

1. اعتمادا على مدى تدفق الدورة الشهرية، فإنك قد 
تحتاجين إلى تفريغ الكأس بعد مدة تبدأ من 4 ساعات 

إلى 8 ساعات كحد أقصى.

2. بعد تفريغ كأس Ruby Cup، يتم شطفه جيدا 
في ماء نظيف قبل إعادة إدراجه مجددا. إذا كنِت غير 

قادرة على الوصول إلى الماء، يمكنك أن تمسحي 
الكأس بمنشفة أو تعيدي إدراجه مباشرة، ولكنِك يجب 

أن تشطفيه حالما تتمكني من ذلك. يتم تكرار عملية 
الشطف طوال فترة الطمث، ثم يتم غلي الكأس عند 

انتهاء فترة الطمث.

 التنظيف بين فترات الطمث

● اغسلي يديك جيدا بالماء والصابون.
● لتنظيف كأس Ruby Cup، يتم شطفه جيدا في 

ماء نظيف.
● احرصي على أن تكون فتحات الهواء وطرف 

العنق خالية من أي جسيمات أو بقايا للسماح بأن 
يمر الماء عبرها. يمكنك استخدام عيدان تنظيف 

الغليون لتنظيف العنق وعود تنظيف األسنان 
لفتحات الهواء.

 ● بعد الشطف، يوضع الكأس في ماء يغلي لمدة 
2–3 دقائق عند درجة الغليان 100 درجة مئوية/ 

212 درجة فهرنهايت
 Ruby Cup احرصي على أن يكون كأس ●

مغمورا بشكل تام في الماء أثناء غليان الماء وعلى 
أن الكأس ليس مالمسا لقاع الوعاء.

التخزين

● يتم حفظ كأس Ruby Cup بين فترات الطمث 
في الحقيبة القطنية التي أتت معه. والميزة هي أن 

الهواء يتحرك بحرية عبرها، وبهذا يظل كأس 
Ruby Cup جديدا وجافا.

● ال تخزني كأس Ruby Cup أبدا في وعاء محكم 
الغلق.

● يمكنك غسل الحقيبة القطنية في الغسالة على دورة 
األقمشة الناعمة أو يدويا، عند االحتياج إلى ذلك.

االعتناء بجسدك وصحتك

االستخدام الصحي

● ال تستخدمي كأس Ruby Cup لفترات تتجاوز 
8 ساعة بدون إزالته وشطفه.

● حافظي على أن يكون كأس Ruby Cup الخاص 
بك مغطى تماما بالماء عند غليه.

 Ruby Cup احرصي دائما على غلي كأس ●
الخاص بِك لمدة 2–3 دقائق قبل استخدامه في أول 

مرة نظرا ألنه ليس منتج معقم.
● قومي دائما بشطف الكأس بعناية بعد كل دورة 

طمث وغليه لمدة 2–3 دقائق.
● إذا كانت أظافرك طويلة، احرصي على تنظيفهم 
جيدا قبل إدراج الكأس وإخراجه وكوني حريصة 

على أال تقرصي أو تخدشي نفسك.
● ال يوصى باستخدام كأس Ruby Cup للتعامل 

مع نزيف ما بعد الوالدة.
● يمكنِك استخدام كأس Ruby Cup عندما يكون 
لديِك لولب، لكن يجب أن تستشيري طبيبك أوال.

االعتناء بالكأس

● اختفاء وبهتان لون الكأس أمر طبيعي ويمكن أن 
يحدث مع مرور الزمن اعتمادا على تركيب سائل 
الطمث، وهو تركيب يختلف باختالف الشخص. ال 

تشعري بالقلق من ذلك، حيث أن اختفاء اللون أو 
بهتانه ال يؤثر على أمان أو فعالية الكأس.

 ● تقصير العنق: احرصي على عدم قطع العنق 
من موضع قريب جدا من قاعدة الكأس نظرا ألن 
ذلك ينطوي على مجازفة عمل ثقب في القاع. إذا 

اتخذِت قرار بتقصير العنق، قومي في البداية بقطع 
جزء صغير نظرا ألنه ال توجد رجعة إذا أصبح 

العنق قصيرا جدا.
● ال تحاولي أبدا قطع العنق أثناء استخدامك الكأس.
● ال تضعي الكأس الخاص بك في غسالة األطباق، 
ألن ذلك سوف يزيد تآكل الكأس نتيجة االستعمال 

على األجل الطويل، وربما يؤثر على فعالية 
الكأس.

● ال تستخدمي مواد تنظيف قوية مثل المبيض أو 
الخل أو الصابون المعطر لتنظيف وشطف الكأس 
الخاص بِك. هذا النوع من المواد له تأثير عنيف 

على السليكون ويمكن أن يسبب التهاب في منطقة 
المهبل.

● إذا كنت ترغبين في استخدام الصابون لتنظيف 
الكأس الخاص بِك، تخيري دائما صابون غير قوي 

وغير معطر.

استكشاف المشكالت وحلها
نصائح لكيفية اإلزالة:

● اسمحي لنفسك بالكثير من الوقت والصبر خالل 
أول مرة تقومين فيها بإزالة الكأس.

● جربي الجلوس على مقعد المرحاض نظرا ألن هذا 
الوضع يوفر االسترخاء لعضالتك أو جربي وضع 

القرفصاء في الحمام.
● استخدمي العنق في هزهزة الكأس برفق إلى 

أسفل حتى تتمكني من الوصول إلى قاعدة الكأس 
والضغط عليها. ال تجذبي العنق بشدة.

● إذا لم تتمكني من الوصول إلى العنق أو إلى قاعدة 
الكأس، ال تقلقي! الكأس ال يمكن أن يفقد بداخلك 
نظرا ألن عنق الرحم يعمل كحاجز مانع لذلك. 

امنحي لنفسك فرصة لالستراحة وحاولي مجددا. 



يمكنك استخدام عضالت قاع الحوض لدعم عملية 
دفع الكأس إلى أسفل في المهبل حتى تتمكني من 

الوصول إلى العنق.

نصائح بشأن التسريب:

يعاني الكثير من المستخدمات الجدد من بعض 
التسريب خالل مرات محدودة من استخدامهن الكأس 

في البداية. إذا حدث لديِك تسريب أثناء االستخدام، 
اتبعي اإلرشادات التالية.

● اإلحكام غير السليم – يمكن أن يتسرب السائل من 
كأسك إذا كان لم ينفتح بشكل سليم بداخل المهبل 
بحيث تتكون قوة شفط أمامه. حاولي أن تدفعي 

جدار الكأس إلى الداخل بواسطة أحد أصابعك لكي 
تشعري به وهو يعود إلى الخارج بقوة. إذا لم يعود 

الجدار إلى موضعه، حاولي أن تديري الكأس، 
حركيه من اليسار إلى اليمين قليال واجذبيه برفق 
إلى أسفل. تحسسي مجددا باستخدام أحد أصابعك 

لكي تعرفي ما إذا كان قد انفتح.
● الموضع غير السليم – الكأس الخاص بِك يمكن أن 
يحدث منه تسرب إذا لم يكن في موضعه الصحيح 
تحت عنق الرحم مباشرة لكي تتجمع به السوائل. 

من المحتمل أن يتغير موضع عنق رحمك وأن 
يتضخم قليال خالل فترة الطمث. إذا دفعتي الكأس 

لألعلى إلى موضع أعلى من الالزم فإنك قد تدفعين 
الكأس بحيث ال يالمس أحد جوانب عنق الرحم.  

حاولي أن تضعيه بحيث يكون منخفضا في المهبل. 
يمكنك أيضا تمرير أحد أصابعك حول حافة الكأس 

 لكي تتحسسي ما إذا كان عنق الرحم قد أصبح 
بداخل فتحة الكأس أو أنه فوقها مباشرة.

● الطفح – عند بداية استعمالك الكأس، يفضل أن 
تزيلي الكأس بشكل متكرر ومبكرا حتى تتمكني 
من تحديد كم هو عدد الساعات التي يمكنك أن 

ترتدي الكأس خاللها قبل أن يمتلئ. إذا كان مقاس 
كأس Ruby Cup الذي تستخدميه هو الصغير 
)small(، ضعي في حسبانك أنك ربما تكوني 

بحاجة إلى تجربة كأس Ruby Cup المتوسط 
المقاس )medium( والذي يمكنه استيعاب مقدار 

أكبر.
● التبقيع أو التسريبات الكاذبة – بعد تفريغ الكأس 

الخاص بِك وإعادة إدراجه، قد تتكون تتواجد متبقية 
من المياه تمتزج مع الدم المتبقي على جدران 
المهبل. تأكدي من تجفيف نفسك بالربت جيدا 

بمنشفة بعد إعادة إدراج كأس Ruby Cup الذي 
تم تفريغه حديثا.

تغير اللون:

● حدوث تغير في لون الكأس بحيث يميل إلى اللون 
البني أو األصفر أمر طبيعي ومن الممكن أن 

يحدث مع مرور الزمن اعتمادا على مكونات سائل 
الطمث الخاص بِك.

● تغير اللون ليس له تأثير على أداء الكأس لوظيفته. 
إذا كنِت ترغبين في إزالة الكأس ألسباب جمالية، 
يمكنك فرك أو نقع الكأس في عصير الليمون، ثم 

ضعيه في وعاء واتركيه في الشمس لعدة ساعات. 
احرصي على شطف الكأس الخاص بِك بشكل 

متعمق وغليه قبل االستخدام.

االحتياطات:

● كأس Ruby Cup ليس من وسائل منع الحمل 
وهو ال يحمي من األمراض المنقولة جنسيا. 

وينبغي إزالته دائما قبل الجماع.

● إذا عانيِت من أي شكل من أشكال عدم االرتياح 
أو األلم أو حدثت التهابات في منطقة األعضاء 

 Ruby Cup التناسلية، ال تستخدمي كأس
واتصلي بالطبيب للحصول على المشورة.

 ،Ruby Cup إذا لم تستطيعي أن تزيلي كأس  ●
راجعي إرشادات إزالة الكأس أعاله أو اتصلي 

بطبيبك ليقدم لك اإلرشادات.
تم الربط بين كؤوس الطمث وبين متالزمة الصدمة   ●

التسممية )TSS(. برجاء قراءة المعلومات أدناه 
بعناية:

متالزمة الصدمة التسممية هي مرض خطير يؤدي 
إلى الوفاة ينتج عن السالالت المنتجة للسموم من 

بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية. األعراض يمكن 
أن تشمل: حمى شديدة، إسهال، قيء، إغماء أو طفح 

جلدي خالل فترة الطمث لديِك أو بعدها بوقت قصير. 
إذا عانيت من أي من األعراض المذكورة أعاله، 

اتصلي بطبيبك فورا:

تم الربط بين متالزمة الصدمة التسممية مع 
االمتصاص المرتفع واستخدام سدادات الطمث 

لفترة طويلة، ولكنه أمر يمكن أن يؤثر على كل 
من النساء اللواتي يحضن واللواتي ال يحدث لهن 

الحيض. استخدام كأس الطمث ال يعني أنِك مستثناة 
من خطر اإلصابة بمتالزمة الصدمة التسممية. على 
الرغم من أن ذلك أمر نادر فيجب أن تبقي حذرة. ال 
ترتدي الكأس الخاص بِك لفترة تزيد عن 8 ساعات، 

والتزمي بدقة بالتعليمات المتعلقة بالغلي والتنظيف 
والتخزين.

● كأس Ruby Cup خاص بِك أنت فقط. ال 
تشاركيه أبدا مع أحد.

● احفظي الكأس بعيداً عن متناول األطفال 
والحيوانات األليفة.

إذا كان لديِك أي أسئلة أخرى، يرجى زيارة موقعنا: 
hello@ :أو إرسال رسالة على rubycup.com

.rubycup.com

مع Ruby Cup، أنِت اآلن تساعدين في تحسين 
صحة دورة الطمث لدى الناس وتحسين التجارب 

المتعلقة بالطمث في كل أرجاء العالم.
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