
Selamat! Anda telah memasuki dunia 
menstruasi berkelanjutan. Kami senang 
Anda bergabung di sini.

Ruby Cup baru Anda adalah produk terkait 
menstruasi yang sehat dan berkelanjutan. 
Jika Anda merawatnya dengan baik, produk 
ini dapat bertahan dengan Anda selama 10 
tahun. Dengan Ruby Cup baru Anda, Anda 
tidak hanya menolong planet kita, Anda juga 
membantu orang-orang tanpa akses ke 
produk terkait menstruasi yang aman untuk 
bisa mendapatkan produk yang mengubah 
hidup ini.

Ruby Cup adalah produk kesehatan 
menstruasi berkualitas premium yang 
dibuat dari silikon kelas-medis yang 
nyaman dan dapat digunakan ulang. 
Produk ini akan bertahan hingga 10 tahun 
dengan perawatan yang benar. Ruby Cup 
memiliki dua ukuran berbeda dan ukuran 
tersebut dipilih berdasarkan posisi rahim 
dan tingkat kederasan aliran menstruasi. 
Konsepnya sederhana: Ruby Cup tidak 
menyerap cairan menstruasi seperti 
pembalut menstruasi atau tampon. Alih-alih, 
produk ini mengumpulkan darah selama 
masa menstruasi Anda. Ketika penuh, Anda 
cukup melepas cangkir, mengosongkannya, 
mencucinya, lalu memasangnya kembali.

CARA KERJA

Ruby Cup berada di dalam vagina tepat di 
bawah rahim di mana cairan menstruasi 
(darah dan sisa peluruhan) dikumpulkan 
selama menstruasi. Ruby Cup terbuat 

dari silikon lembut dan harus dilipat agar 
bisa dimasukkan. Setelah dimasukkan, 
cangkir mengembang dan menciptakan 
segel dengan dinding vagina Anda untuk 
mencegah kebocoran cairan menstruasi. 
Cangkir harus sepenuhnya berada di 
dalam vagina dengan batang yang berada 
dekat dekat bukaan vagina. Cangkir dapat 
digunakan untuk mengumpulkan cairan 
selama 4-8 jam, tergantung derasnya aliran 
menstruasi. Ketika cangkir sudah penuh, 
atau waktu maksimal 8 jam terlewati, 
cangkir harus dilepas, dikosongkan, dibilas 
dengan air, dan dimasukkan kembali.

Cangkir harus dibersihkan dengan 
mendidihkannya sebelum penggunaan 
pertama, di antara masa menstruasi 
pengguna, dan jika terekspos permukaan 
tidak higienis.

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA KALI

• Ruby Cup Anda tidak Anda terima 
dalam kondisi steril sehingga Anda 
harus mendidihkannya selama 2-3 menit 
sebelum Anda menggunakannya untuk 
pertama kali.

• Didihkan dengan titik didih 100aC / 212°F.
• Gunakan panci atau Ruby Clean.
• Pastikan Ruby Cup sepenuhnya 

tenggelam di dalam air ketika dididihkan 
dan tidak menyentuh dasar panci.

• Cuci tangan Anda sebelum menggunakan 
Ruby Cup.

MEMULAI

Sebagian orang memerlukan waktu 
beberapa kali masa menstruasi sebelum 
mereka terbiasa dengan Ruby Cup, jadi 
bersabarlah dengan diri Anda. Kurva 
pembelajaran sepenuhnya normal adanya 
dan kami yakin bahwa Anda akan dengan 
cepat menyukai betapa mudah dan 
nyamannya produk ini.

PEMASUKAN

1. Selalu cuci tangan Anda secara saksama 
dengan sabun dan air sebelum menyentuh 
cangkir Anda.
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2. Sebelum memasukkan, Anda harus 
melipat cangkirnya. Ada 3 metode pelipatan 
yang dapat Anda coba. Cobalah setiap 
metode untuk menemukan metode yang 
terbaik untuk Anda.

      Lipatan C

            Lipatan tekan-bawah

       Lipatan 7

• Lipatan C: Remas dinding cangkir secara 
bersamaan dan lipatlah hingga berbentuk 
seperti huruf c

• Lipatan tekan-bawah (punchdown): 
Cubit dan tekan satu dinding cangkir ke 
bawah hingga ke dasarnya sehingga 
cangkir membentuk bentuk segitiga.

• Lipatan 7: Remas dinding cangkir secara 
bersamaan dan lipat satu sudut atas 
sehingga cangkir berbentuk seperti angka 7. 

3. Kini Anda telah melipat cangkir Anda, 
carilah posisi yang nyaman untuk 
memasukkan cangkir Anda. Cobalah 
jongkok, berdiri dengan satu kaki di atas, 
atau duduk. 

• Dorong Ruby Cup dengan perlahan 
masuk ke vagina Anda dengan mulut 
cangkir terlebih dahulu. Masukkan secara 
horizontal, alih-alih vertikal, searah 
dengan saluran vagina Anda. Anda dapat 
menggunakan tangan Anda lainnya untuk 
membuka bibir luar vagina (labia) Anda 
jika itu dapat membantu.

• Dorong cangkir masuk ke dalam hingga 
badan cangkir berada seluruhnya di 
dalam vagina Anda

• Ketika sudah berada di dalam, cangkir 
akan terbuka untuk menciptakan 
pengisapan yang membuatnya 
terposisikan dengan baik dan mencegah 
kebocoran. Anda dapat merasakan saat 
cangkir mengembang.

• Anda dapat menguji apakah cangkir 
telah mengembang sepenuhnya dan 
menciptakan pengisapan dengan 
mencoba menarik atau menggoyangkan 
batangnya dengan sangat hati-hati. 
Seharusnya cangkir tidak bergerak 
lebih dari beberapa milimeter. Jika Anda 
merasakan adanya daya tahan ketika 
Anda dengan hati-hati menariknya, itu 
berarti pengisapan telah tercipta.

• Anda juga dapat merabanya dengan 
jari di sepanjang dasar cangkir (bukan 
batang). Jika Anda merasakan bahwa 
dindingnya masih memiliki bagian yang 
kempis atau gagal mengembang, putar 
cangkir di bagian dasar cangkir untuk 
memposisikannya kembali sehingga 
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cangkir bisa mengembang.
• Anda juga dapat merabanya dengan 

jari di sepanjang pinggiran mulut cangkir 
untuk memeriksa adanya lipatan. 
Goyangkan batang untuk menghilangkan 
lipatan karena itu bisa menyebabkan 
kebocoran.

4.  Posisi

• Ruby Cup Anda harus berada lebih bawah 
dari tampon

• Batang boleh berada sepenuhnya di 
dalam vagina juga, namun harus dekat 
dengan bukaan vagina.

• Jika batang terlalu panjang, menonjol 
keluar dari bukaan vagina, dan 
terasa tidak nyaman ketika cangkir 
telah dimasukkan, Anda dapat 
memendekannya dengan gunting. Kami 
tidak menyarankan memendekkan 
batang pada saat penggunaan pertama 
kali.

• Jangan memendekkan batang ketika 
Ruby Cup berada di dalam vagina.

• Berikan diri Anda waktu untuk 
memastikan bahwa memendekkan 
batang adalah pilihan yang tepat bagi 
Anda. 
 

PELEPASAN

1. Selalu cuci tangan Anda secara saksama 
dengan sabun dan air sebelum menyentuh 
cangkir Anda.

2. Kami menyarankan Anda untuk duduk 
ketika melepaskan cangkir karena proses 
pelepasan bekerja paling baik ketika 
otot-otot rileks. Tetapi Anda juga bisa 
melakukannya dengan jongkok atau berdiri 
dengan satu kaki dinaikkan.

• Temukan batangnya tetapi jangan 
menariknya. Anda dapat menggunakan 
batang sebagai panduan untuk 
menemukan dasar cangkir.

• Jika Anda tidak dapat mencapai 
dasar cangkir, Anda dapat dengan 
hati-hati menggunakan batang untuk 
menggoyang cangkir ke arah bawah 
di dalam vagina hingga Anda dapat 
mencapai dasar cangkir, namun jangan 
ditarik. Anda juga dapat menggunakan 
otot panggul bawah Anda untuk 
membantu mendorong cangkir ke arah 
bawah ketika Anda menggoyangkan 
batang.

• Setelah Anda meraih dasar cangkir, tekan 
dinding cangkir ke arah dalam untuk 
melepaskan isapan.

• Lalu dengan perlahan tarik cangkir 
dengan cengkeraman yang kuat dan 
kosongkan cangkir.

• Jika Anda memiliki kesulitan dalam 
melepas cangkir atau Anda tidak dapat 
meraihnya, ambillah waktu untuk rileks 
dan mencobanya kembali. Ingat, kurva 
pembelajaran adalah sesuatu yang 
sangat wajar. 
 
 

KAPAN MENGOSONGKAN DAN 
MEMASUKKAN KEMBALI

1. Tergantung pada aliran menstruasi Anda, 
Anda harus mengosongkan Ruby Cup Anda 
setiap 4 hingga maksimal 8 jam.

2. Setelah mengosongkan Ruby Cup Anda, 
bilas secara saksama di dalam air bersih 
sebelum Anda memasukkannya kembali. 
Jika Anda tidak bisa mendapatkan air, Anda 
dapat mengelap cangkir dengan tisu atau 
memasukkannya kembali, namun bilaslah 
segera ketika ada kesempatan. Ulangi 
proses pembilasan selama masa menstruasi 
Anda dan didihkan cangkir Anda ketika 
masa mentruasi selesai.

PEMBERSIHAN DI SELA-SELA PERIODE 
MENSTRUASI 

• Cuci tangan Anda secara saksama 
dengan sabun dan air.

• Untuk membersihkan Ruby Cup Anda, 
bilas secara saksama di dalam air bersih.

• Pastikan lubang udara dan ujung batang 
bersih dari partikel dan debu untuk 
memungkinkan air untuk masuk. Anda 
dapat menggunakan pembersih pipa 
untuk bagian batang dan tusuk gigi untuk 
membersihkan lubang udara.

• Setelah dibilas, didihkan cangkir selama 2-3 
menit pada titik pendidihan 100ºC / 212ºF.

• Pastikan Ruby Cup sepenuhnya 
tenggelam di dalam air sementara air 
mendidih dan cangkir tidak menyentuh 
bagian dasar dari panci.

PENYIMPANAN

• Taruh Ruby Cup Anda di tas katun yang 
diberikan bersama dengan produk ketika 
sedang berada di sela-sela periode 
menstruasi. Udara dapat bergerak bebas 
melewatinya, sehingga Ruby Cup Anda 
tetap segar dan kering. 

• Jangan pernah menyimpan Ruby Cup 
Anda di tempat kedap udara.

• Anda dapat mencuci tas katun di mesin 
cuci dengan mode halus (delicate) atau 
dengan tangan, jika diperlukan.

MERAWAT TUBUH DAN KESEHATAN ANDA

Penggunaan yang Sehat

• Jangan menggunakan Ruby Cup Anda 
selama lebih dari 8 jam tanpa melepas 
atau membilasnya.

• Selalu tenggelamkan Ruby Cup Anda 
sepenuhnya di dalam air ketika 
mendidihkannya.

• Selalu didihkan Ruby Cup selama 2-3 
menit sebelum menggunakannya 
pertama kali karena ini bukanlah produk 
yang diterima dalam kondisi steril.

• Selalu bilas dengan saksama setiap 
setelah masa menstruasi dan didihkan 
selama 2-3 menit.

• Jika Anda memiliki kuku yang panjang, 
pastikan untuk membersihkannya dengan 
saksama sebelum pemasukan dan 
pelepasan, serta berhati-hatilah untuk 
tidak mencubit atau menggores diri Anda 
sendiri.

• Ruby Cup tidak disarankan untuk 
menangani pendarahan pasca-kelahiran.

• Anda dapat menggunakan Ruby 
Cup ketika mengenakan IUD, namun 
konsultasikan hal tersebut dengan dokter 
Anda terlebih dahulu. 
 

Perawatan Cangkir

• Warna cangkir yang berubah atau 
menjadi kabur adalah hal normal 
dan dapat terjadi seiring waktu, yang 
tergantung pada komposisi aliran 
menstruasi Anda, yang berbeda-beda 
untuk setiap orang. Jangan khawatir 
perubahan warna atau pengaburan tidak 
akan memengaruhi keamanan atau 
keefektifan cangkir Anda.

• Memotong batang: Pastikan untuk 
tidak memotong batang terlalu dekat 



dengan dasar cangkir karena Anda 
berisiko membuat lubang di bagian 
bawah. Jika Anda memutuskan untuk 
memotong batang, mulai dengan hanya 
memotong sebagian kecil karena Anda 
tidak bisa mengembalikannya jika Anda 
memotongnya terlalu pendek.

• Jangan pernah mencoba memotong 
batang ketika sedang menggunakan 
cangkir Anda.

• Jangan taruh cangkir Anda di mesin cuci 
piring, karena itu akan meningkatkan 
keausan dalam penggunaan jangka 
panjang dan dapat memengaruhi 
keefektifan cangkir.

• Jangan menggunakan pembersih keras 
atau sabun berparfum atau dengan 
pewangi untuk membersihkan dan 
membilas cangkir Anda seperti pemutih 
atau cuka. Jenis bahan seperti ini bersifat 
keras untuk material silikon dan dapat 
menyebabkan iritasi pada area vagina.

• Jika Anda ingin menggunakan sabun 
untuk membilas cangkir Anda, selalu pilih 
sabun yang ringan, lembut, dan tidak 
berbau. 

Pemecahan Masalah 
Tips pelepasan:

• Berikan diri Anda waktu dan kesabaran 
ketika mencoba melakukan pelepasan 
untuk pertama kali.

• Cobalah duduk di kursi toilet karena posisi 
ini membuat otot Anda rileks atau cobalah 
dengan berjongkok di kamar mandi.

• Gunakan batang untuk menggoyangkan 
cangkir dengan perlahan ke arah 
bawah hingga Anda dapat mencapai 
dan mencubit dasar dari cangkir Anda. 
Jangan menarik batang dengan keras.

• Jika Anda tidak dapat meraih batang 
atau dasar cangkir, jangan khawatir! 
Cangkir itu tidak mungkin hilang di dalam 
karena ada rahim yang berfungsi sebagai 
penghalang. Berikan diri Anda waktu 
istirahat dan cobalah kembali. Anda dapat 
menggunakan otot panggul bawah Anda 
untuk membantu mendorong cangkir di 
dalam vagina ke arah bawah hingga Anda 
dapat meraih batangnya.

Tips kebocoran:

Banyak pengguna baru mengalami 
kebocoran selama beberapa siklus pertama 
mereka dalam menggunakan cangkir. 
Jika Anda mengalami kebocoran saat 
penggunaan, ikuti instruksi ini. 

• Segel yang tidak rapat – Cangkir 
Anda dapat bocor jika cangkir tidak 
mengembang dengan sempurna di 
dalam vagina dan tidak menciptakan 
pengisapan. Cobalah untuk mendorong 
dinding cangkir ke dalam dengan satu 
jari untuk memeriksa ada bagian yang 
tidak mengembang. Jika ada bagian 
yang tidak mengembang, coba putar 
cangkir, gerakkan sedikit dari kiri ke 

kanan dan tarik secara perlahan ke arah 
bawah. Rasakan kembali dengan satu 
jari dan periksa apakah cangkir telah 
mengembang sempurna.

• Posisi yang tidak tepat – Cangkir 
Anda dapat bocor jika tidak diposisikan 
dengan tepat di bawah rahim untuk 
mengumpulkan cairan. Ada kemungkinan 
bahwa rahim Anda berubah posisinya dan 
membengkak sedikit selama menstruasi. 
Jika Anda mendorong cangkir terlalu 
atas, Anda dapat berisiko mendorong 
cangkir ke arah sisi rahim. Cobalah 
menempatkannya lebih rendah di dalam 
vagina. Anda juga dapat meraba dengan 
jari di sekitar pinggiran mulut cangkir 
untuk merasakan apakah rahim berada di 
dalam atau tepat di atas bukaan cangkir.

• Terlalu banyak aliran – Ketika Anda baru 
memulai, Anda dapat melepaskan cangkir 
lebih sering hingga Anda mengetahui 
aliran menstruasi Anda dan berapa 
jam Anda dapat menggunakan cangkir 
sebelum penuh. Jika Anda memiliki Ruby 
Cup ukuran kecil, pertimbangkan apakah 
Anda perlu mencoba Ruby Cup ukuran 
sedang yang memiliki kapasitas lebih besar.  

• Noda atau kebocoran palsu – Setelah 
mengosongkan dan memasukkan cangkir 
Anda, ada kemungkinan terdapat sisa 
tetesan air yang tercampur dengan darah 
menempel di dinding vagina. Pastikan 
Anda mengeringkan diri Anda dengan 
benar setelah memasukkan kembali Ruby 
Cup yang baru saja dikosongkan. 

Perubahan warna:

• Perubahan warna cangkir menjadi 
kecoklatan atau kekuningan adalah 
normal dan dapat terjadi seiring waktu 
tergantung pada komposisi dari aliran 
menstruasi Anda.

• Perubahan warna tidak memengaruhi 
fungsi cangkir. Jika Anda ingin 
melepaskannya untuk alasan estetika, 
Anda dapat menggosok atau merendam 
cangkir di dalam jus lemon, menaruhnya 
di suatu kotak, dan membiarkannya 
terkena sinar matahari selama 
beberapa jam. Pastikan untuk membilas 
cangkir Anda dengan saksama dan 
mendidihkannya sebelum penggunaan. 
 
Tindakan pencegahan:

• Ruby Cup bukanlah alat kontrasepsi 
dan tidak melindungi terhadap penyakit 
menular seksual. Produk ini harus selalu 
dilepas sebelum hubungan seksual.

• Jika Anda mengalami ketidaknyamanan, 
rasa sakit, atau infeksi di daerah kelamin, 
jangan gunakan Ruby Cup dan segera 

hubungi dokter Anda untuk penanganan 
lebih lanjut.

• Jika Anda tidak bisa melepas Ruby Cup, 
silakan mengacu ke instruksi pelepasan 
di atas atau hubungi dokter Anda untuk 
penanganan lebih lanjut.

• Cangkir menstruasi telah diasosiasikan 
dengan Sindrom Syok Toksik (Toxic Shock 
Syndrome atau TSS). Baca informasi di 
bawah ini dengan teliti: 
 
TSS adalah penyakit serius yang 
berpotensi fatal yang disebabkan jenis 
bakteri staphylococcus aureus yang 
memproduksi racun. Gejala dapat berupa: 
demam tinggi, diare, muntah, pingsan 
atau ruam selama masa menstruasi atau 
beberapa saat sesudahnya. Jika Anda 
mengalami gejala apa pun dari yang 
disebutkan di atas, hubungi dokter Anda 
segera. 
TSS telah dikaitkan dengan penyerapan 
tinggi dan penggunaan yang 
berkepanjangan dari tampon, namun ini 
dapat memengaruhi baik orang yang 
menstruasi dan tidak. Menggunakan 
cangkir menstruasi tidak mengecualikan 
Anda dari risiko TSS. Meskipun jarang, 
Anda harus tetap berhati-hati. Jangan 
pernah gunakan cangkir selama lebih dari 
8 jam dan patuhi dengan ketat instruksi 
terkait pendidihan, pembersihan, dan 
penyimpanan.

• Ruby Cup Anda adalah milik Anda sendiri. 
Jangan pernah berbagi cangkir dengan 
orang lain.

• Jauhkan cangkir dari anak-anak dan 
binatang.

 
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan 
kunjungi situs web kami: rubycup.com atau 
surel: hello@rubycup.com

Dengan Ruby Cup, kini Anda membantu 
meningkatkan kesehatan menstruasi orang 
lain dan pengalaman menstruasi di seluruh 
dunia.
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