
Sveikiname! Jūs patekote į tvarių 
menstruacijų pasaulį. Džiaugiamės, kad 
prisijungėte.

Jūsų naujoji taurelė „Ruby Cup“ yra sveika ir 
tvari priemonė, skirta naudoti menstruacijų 
metu. Tinkamai naudojant, ji tarnaus 10 metų. 
Naudodama naująją taurelę „Ruby Cup“ 
ne tik padedate planetai, bet ir sudarote 
galimybę moterims, negalinčioms įsigyti 
saugių mėnesinėms skirtų produktų, gauti šią 
gyvenimą keičiančią priemonę.

Taurelė „Ruby Cup“ yra aukščiausios 
kokybės, patogi naudoti ir daugkartinė 
priemonė menstruacijoms iš medicininės 
kokybės silikono. Tinkamai prižiūrint, ji 
tarnaus 10 metų. Taurelė „Ruby Cup“ būna 
dviejų skirtingų dydžių; dydis pasirenkamas 
atsižvelgiant į gimdos kaklelio padėtį ir 
kraujavimo intensyvumą. Jos koncepcija 
paprasta: „Ruby Cup“ nesugeria mėnesinių 
kraujo, kaip higieniniai paketai ar tamponai. 
Šiuo laikotarpiu ji kraują surenka. Taurelei 
prisipildžius, tiesiog išimkite ją, ištuštinkite ir 
praplaukite, tada įsidėkite atgal.

KAIP TAI VEIKIA

Taurelė „Ruby Cup“ įdedama į makštį, žemiau 
gimdos kaklelio, kur surenka menstruacines 
išskyras (kraują ir šalinamas ląsteles) 
menstruacijų metu. Ji gaminama iš minkšto 
silikono ir įsidedama sulankstant. Viduje 
taurelė išsiskleidžia ir prisispaudžia prie 

makšties sienelių, tokiu būdu apsaugodama 
nuo menstruacinių išskyrų pratekėjimo. 
Visa taurelė turi būti makšties viduje, o 
kotelis – arti makšties įeigos. Taurė gali būti 
naudojama išskyroms rinkti 4–8 valandas, 
atsižvelgiant į kraujavimo intensyvumą. 
Taurelei prisipildžius arba praėjus 
maksimaliam 8 valandų terminui ją reikia 
išimti, ištuštinti, praplauti vandeniu ir įsidėti 
atgal.

Prieš naudojant pirmą kartą, tarp 
menstruacijų ir po patekimo ant nehigieniškų 
paviršių taurelę reikia dezinfekuoti virinant.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

• Taurelė „Ruby Cup“ tiekiama nesterili, todėl 
prieš naudodama pirmą kartą, turite ją 
pavirinti 2–3 minutes.

• Virinama pasiekus virimo tašką – 100 C / 
212 F. 

• Naudokite prikaistuvį, puodą arba „Ruby 
Clean“. 

• sitikinkite, kad virimo metu „Ruby Cup“ 
visiškai panirusi po vandeniu, bet neliečia 
puodo dugno. 

• Prieš naudodama „Ruby Cup“, nusiplaukite 
rankas.

PRADŽIA

Kai kurioms moterims reikia kelių mėnesinių 
ciklų, kol pripranta prie „Ruby Cup“, todėl 
išlikite kantrios. Nesklandumai yra įprasta 
mokymosi dalis, tačiau neabejojame, kad 
greitai įvertinsite, kaip lengva ir patogu ją 
naudoti.

ĮDĖJIMAS

1. Visuomet kruopščiai nusiplaukite rankas 
muilu ir vandeniu prieš įsidėdamos „Ruby 
Cup“. 

2. Prieš įsidėdama, taurelę turite sulankstyti. 
Galite išbandyti 3 lankstymo būdus. Skirkite 
laiko kiekvienam būdui išbandyti, kad 
surastumėte jums geriausiai tinkantį.

Sveiki prisijungę 
prie Ruby 

bendruomenės!

      C forma

           Kriauklytės forma

    7 forma

• C forma: pirštais suspauskite taurelės 
sieneles ir taurelę sulenkite pusiau, kad 
gautųsi C forma.

• Kriauklytės forma: įspauskite vieną 
taurelės sienelę link pagrindo, kad taurelė 
suformuotų trikampį.

• 7 forma: pirštais suspauskite taurelės 
sieneles ir nulenkite žemyn vieną viršutinį 
kampą, kad gautųsi 7 forma.

3. Kai taurelė sulankstyta, suraskite 
patogiausią kūno padėtį ją įsidėti. Galite 
pabandyti atsitūpti, stovėti ant vienos kojos 
ar atsisėsti.

• Švelniai įstumkite „Ruby Cup“ į makštį, 
apvadu į priekį. Įstatykite ją horizontalia, o 
ne vertikalia kryptimi, paraleliai makšties 
kanalui. Kita ranka galite praskirti 
didžiąsias lytines lūpas, jei taip patogiau.

• Stumkite taurelę į vidų, kol visa pagrindinė 
dalis bus makštyje.

• Viduje taurelė išsiskleis ir sandariai 
prisispaus prie makšties sienelių, 
sukurdama vakuumą. Tokiu būdu 
ji tvirtai laikysis vietoje ir apsaugos 
nuo pratekėjimo. Galite jausti, kaip ji 
išsiskleidžia.

• Norėdama patikrinti, ar taurelė visiškai 
išsiskleidė ir prisispaudė sukurdama 
vakuumą, pabandykite labai atsargiai 
patraukti ar pajudinti kotelį. Ji neturėtų 
judėti daugiau nei keletą milimetrų. 
Jei atsargiai traukdama jaučiate 
pasipriešinimą, tai reiškia, kad taurelė 
prisispaudė prie makšties sienelių.

• Taip pat galite apvesti pirštu aplink 
taurelės pagrindą (ne kotelį). Jei 
pajusite, kad taurelės sienelės vis dar 
sulenktos, pasukite taurelę ties pagrindu, 
kad pakeistumėte jos padėtį ir taurelė 
išsiskleistų.

• Taip pat galite perbraukti pirštu išilgai 
apvado, kad patikrintumėte, ar nėra 
klosčių. Pajudinkite kotelį, kad klostės 
išsilygintų, nes tai gali sukelti pratekėjimą.

Apvadas

Kotelis 

Skylutės orui

Sienelės

Pagrindas

Taurelės 
pagrindinė 
dalis



4. Padėtis

• Jūsų „Ruby Cup“ turėtų būti žemiau nei 
tamponas.

• Gerai, jei visas kotelis yra makšties viduje, 
tačiau jis turėtų būti arti makšties įeigos. 

• Jeigu kotelis per ilgas, išlenda pro 
makšties įeigą ir kelia nepatogumų įsidėjus 
taurelę,

• galite žirklėmis jį patrumpinti. Pirmojo 
bandymo įsidėti metu nerekomenduojame 
trumpinti kotelio.

• Netrumpinkite kotelio, kai „Ruby Cup“ yra 
makštyje.

• Neskubėkite ir įsitikinkite, kad kotelio 
trumpinimas yra tikrai reikalingas.

IŠĖMIMAS

1. Visuomet kruopščiai nusiplaukite rankas 
muilu ir vandeniu prieš įsidėdamos „Ruby 
Cup“.

2. Taurelės išėmimo metu rekomenduojama 
sėdėti, nes tai patogiausia atlikti, kai 
raumenys atpalaiduoti; tačiau taip pat galite 
pritūpti ar stovėti pakėlusi vieną koją.

• Suraskite kotelį, bet netraukite. Kotelį galite 
naudoti kaip orientyrą taurelės pagrindui 
apčiuopti.

• Jei negalite pasiekti taurelės pagrindo, 
atsargiai pajudinkite kotelį, kad jis 
paslinktų žemyn, kol apčiuopsite taurelės 
pagrindą, bet netraukite. Taip pat galite 
dubens dugno raumenimis pastumti 
taurelę žemyn tuo metu, kai judinate kotelį.

• Kai pavyks suimti taurelės pagrindą, 
suspauskite taurelės sieneles, kad 
nebeliktų vakuumo.

• Tvirtai suėmusi ištraukite ir ištuštinkite 
taurelę. 
 

• Jei kyla problemų išimant taurelę arba 
negalite jos pasiekti, skirkite šiek tiek laiko 
atsipalaiduoti ir bandykite dar kartą. 
Atminkite, kad nesklandumai mokantis yra 
įprasta.

KADA IŠTUŠTINTI IR ĮSIDĖTI PAKARTOTINAI

1. Priklausomai nuo kraujavimo intensyvumo, 
turėtumėte ištuštinti „Ruby Cup“ kas 4, bet ne 
vėliau kaip kas 8 valandas.

2. Ištuštinusi „Ruby Cup“, kruopščiai 
nuplaukite taurelę švariu vandeniu prieš 
įsidėdama pakartotinai. Jei neturite 
vandens, galite nuvalyti taurelę servetėle 
ar įsidėti atgal nenuvalytą, bet praplaukite 
ją iškart, kai tik atsiras galimybė. Kartokite 
praplovimo procedūras visu kraujavimo 
laikotarpiu, o menstruacijoms pasibaigus 
taurelę pavirinkite.

VALYMAS TARP MENSTRUACIJŲ 

• Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir 
vandeniu.

• Norėdama išvalyti „Ruby Cup“, kruopščiai 
nuplaukite taurelę švariu vandeniu.

• Patikrinkite, ar skylutės orui ir kotelio 
galiukas neužkimšti dalelėmis ir 
nuosėdomis, kad vanduo galėtų pratekėti. 
Kotelį galite išvalyti pypkės krapštikliu, o 
skylutes orui – dantų krapštuku.

• Po praplovimo taurelė 2–3 minutes 
virinama pasiekus virimo tašką – 100 C / 
212 F.

• sitikinkite, kad virimo metu „Ruby Cup“ 
visiškai panirusi po vandeniu ir neliečia 
puodo dugno.

LAIKYMAS

• Tarp menstruacijų „Ruby Cup“ laikykite 
medvilniniame krepšelyje, kurį gavote 
kartu su taurele. Jame oras laisvai juda, 
taigi jūsų „Ruby Cup“ bus sausa ir švari.

• Niekada „Ruby Cup“ nelaikykite 
hermetiškame inde.

• Prireikus medvilninį krepšelį galite skalbti 
skalbyklėje, nustatę švelnų skalbimo ciklą, 
arba rankomis.

RŪPINIMASIS SAVO KŪNU IR SVEIKATA

Sveikas naudojimas

• Nenaudokite „Ruby Cup“ ilgiau nei 8 
valandų neišimtos ir neišplautos.

• Visada laikykite „Ruby Cup“ visiškai 
panardintą vandenyje virinimo metu.

• Visada pavirinkite „Ruby Cup“ 2–3 minutes 
prieš naudodamos pirmą kartą, nes tai 
nėra sterilus produktas.

• Visada gerai išplaukite po kiekvienų 
mėnesinių ir pavirinkite 2–3 minutes.

• Jei jūsų pirštų nagai ilgi, būtinai juos 
gerai išvalykite prieš įstatydamos ir 
išimdamos taurelę ir būkite atsargios, kad 
neįsižnybtumėte ar neįsibrėžtumėte ją 
išimdamos.

• “Ruby Cup“ nerekomenduojama 
pogimdyminiam kraujavimui valdyti.

• “Ruby Cup“ galite naudoti kartu su IUD, 
bet pirmiausia pasitarkite su gydytoju.

Taurelės priežiūra

• Normalu, kad taurelės spalva gali 
pasikeisti ar išblukti; tai gali nutikti po 
kiek laiko, priklausomai nuo menstruacijų 
kraujo sudėties, kuri skiriasi kiekvienos 
moters atveju. Nesijaudinkite – spalvos 
pakitimas ar išblukimas neturės įtakos 
taurelės saugumui ar veiksmingumui.

• Kotelio trumpinimas: nenukirpkite kotelio 
pernelyg arti taurelės pagrindo, nes galite 
padaryti skylutę apačioje. Jei nuspręsite 
patrumpinti kotelį, pradėkite nukirpdamos 
tik nedidelį galiuką, nes patrumpinus per 
daug, bus neįmanoma to atstatyti.

• Niekada nebandykite trumpinti kotelio tuo 
metu, kai taurelė makštyje.

• Neplaukite taurelės indaplovėje, nes per 
ilgą laiką tai paspartins dėvėjimąsi ir gali 
paveikti taurelės savybes.

• Taurelei plauti ir skalauti nenaudokite 
kvapių muilų ar stiprių valiklių, tokių kaip 
baliklis ar actas. Šio tipo medžiagos kenkia 
silikonui ir gali sudirginti makšties sritį.

• Jei norite plauti taurelę muilu, visada 
rinkitės švelnaus kvapo muilą. 

Problemų sprendimas
Patarimai dėl išėmimo:

• Kai taurelę bandysite išimti pirmą kartą, 
turėkite omenyje, kam tam reikės laiko ir 
kantrybės.

• Pabandykite sėdėti ant klozeto, nes šioje 
padėtyje atpalaiduojami raumenys, arba 
pabandykite pritūpti duše.

• Švelniai judindama kotelį, leiskite taurelę 
žemyn, kol galėsite pasiekti ir suspausti 
taurelės pagrindą. Negalima kotelio stipriai 
traukti.

• Jei negalite pasiekti taurelės kotelio ar 
pagrindo, nesijaudinkite! Taurelė negali 
pasimesti kūno viduje, nes gimdos kaklelis 
veikia kaip užtvaras. Padarykite pertrauką 
ir bandykite dar kartą. Galite dubens 
dugno raumenimis bandyti nustumti 
taurelę žemyn makštimi, kol galėsite 
apčiuopti kotelį. 
 



Tipps gegen Auslaufen:

Daug naujų naudotojų patiria tam tikrą 
pratekėjimą per pirmuosius kelis taurelės 
naudojimo ciklus. Jei naudojimo metu 
pajuntate pratekėjimą, vadovaukitės šiomis 
instrukcijomis.

• Taurelė netinkamai prisispaudusi – 
pro taurelę gali pratekėti, jei ji tinkamai 
neišsiskleidė makštyje ir nesusidarė 
vakuumas. Pabandykite vienu pirštu 
įstumti taurelės sienelę, kad pajustumėte, 
ar ji atšoka. Jei sienelė neatšoka, 
pabandykite taurelę pasukti, šiek tiek 
pajudinti iš kairės į dešinę ir švelniai 
patraukti žemyn. Dar kartą pabandykite 
pirštu paspausti ir patikrinti, ar ji išsiskleidė.

• Netinkama padėtis – pro taurelę 
gali pratekėti, jei ji nėra iškart po 
gimdos kakleliu, kad surinktų išskyras. 
Menstruacijų metu gimdos kaklelis gali 
pajudėti iš vietos ir šiek tiek išbrinkti. Jei 
taurelę pastumsite per aukštai, ji gali 
būti įstumta į gimdos kaklelio kraštą. 
Pasistenkite, kad ji būtų žemai makštyje. 
Taip pat galite apvesti pirštu aplink 
taurelės apvadą, kad pajustumėte, ar 
gimdos kaklelis yra taurelės angos viduje, 
ar tiesiai virš jos. 
 

• Überlaufen – naudojimo pradžioje taurelę 
galite išsiimti dažniau, kol įvertinsite 
kraujavimo intensyvumą ir nuspręsite, 
kiek valandų galite taurelės neišimti 
nebijodama perpildymo. Jei naudojate 
mažo dydžio „Ruby Cup“, pagalvokite, 
galbūt vertėtų išbandyti vidutinio dydžio, 
didesnės talpos „Ruby Cup”.

• Flecken oder falsche undichte Stellen – 
ištuštinus ir įsidėjus taurelę, ant makšties 
sienelių gali būti likusių vandens lašų, 
kurie susimaišo su krauju. Kai pakartotinai 
įsidėsite ištuštintą „Ruby Cup“, įsitikinkite, 
kad tinkamai apsisausinote. 

Spalvos pakitimas:

• Normalu, jei taurelės spalva pakinta 
į rusvą ar gelsvą; tai gali nutikti laikui 
bėgant, priklausomai nuo menstruacijų 
kraujo sudėties.

• Spalvos pakitimas neturi įtakos taurelės 
funkcijai. Jei norite pašalinti ją dėl estetinių 
sumetimų, taurelę galite įtrinti arba 
pamirkyti citrinos sultyse, įdėti į indą ir 
palikti saulėkaitoje kelioms valandoms. 
Prieš naudodama taurelę būtinai 
kruopščiai išskalaukite ir pavirinkite. 
 
 

Atsargumo priemonės:

• Taurelė „Ruby Cup“ nėra kontracepcijos 
priemonė ir neapsaugo nuo lytiniu būdu 
perduodamų ligų. Visuomet ją išimkite 
prieš lytinius santykius.

• Jei patiriate kokį nors genitalijų 
diskomfortą, skausmą ar infekciją, 
nenaudokite „Ruby Cup“ ir kreipkitės 
patarimo į savo gydytoją.

• Jeigu nepavyksta išimti „Ruby Cup“, 
skaitykite aukščiau pateiktas išėmimo 
instrukcijas arba kreipkitės į gydytoją dėl 
nurodymų.

• Menstruacinės taurelės siejamos su 
toksinio šoko sindromu (TŠS). Atidžiai 
perskaitykite šią informaciją: 
 
TŠS yra sunki ir galimai mirtina liga, 
kurią sukelia toksinus gaminančios 
Staphylococcus aureus bakterijos. 
Gali pasireikšti šie simptomai: stiprus 
karščiavimas, viduriavimas, vėmimas, 
alpimas ar išbėrimas mėnesinių metu arba 
netrukus po to. Jei pasireiškia bet kuris iš 
aukščiau išvardytų simptomų, nedelsiant 
kreipkitės į gydytoją. 
TŠS siejamas su dideliu tamponų 
sugeriamumu ir ilgalaikiu naudojimu, 
tačiau jis gali ištikti tiek turinčius, tiek 
neturinčius menstruacijų žmones. 
Naudojant menstruacinę taurelę, 
neatmetama rizika susirgti TŠS. Nors taip 
nutinka retai, turite būti budri. Niekada 
nenaudokite taurelės ilgiau kaip 8 
valandas ir griežtai laikykitės virinimo, 
valymo ir laikymo instrukcijų.

• Jūsų „Ruby Cup“ yra tik jūsų. Niekada ja 
nesidalinkite.

• Laikykite taurelę atokiai nuo vaikų ir 
augintinių.

Jei turite kitų klausimų, apsilankykite mūsų 
tinklapyje: rubycup.com, arba rašykite el. 
laišką adresu hello@rubycup.com.

Naudodamos „Ruby Cup“ padedate pagerinti 
menstruacinę sveikatą ir mėnesinių patirtį 
moterims visame pasaulyje.
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