
Antennin pituuden säätäminen

Kuukautiskupin antenni tulisi olla kokonaan emättimen  
sisällä. Sen voi tarvittaessa lyhentää jos se aiheuttaa 
epämukavuutta kävellessä tai istuessa. Poista kuukautis- 
kuppi emättimestä ja leikkaa antenni lyhyemmäksi 
puhtaiden saksien kanssa. Pese kuukautiskuppi 
huolellisesti ennen kun laitat sen uudelleen (katso 
puhdistus ja hoito kohta). Leikkaa ensin vain vähän ja 
kokeile miltä se tuntuu ja tarvittaessa leikkaa enemmän. 
Varmista, että osaat laittaa ja poistaa kuukautiskupin 
hyvin ennen kuin lyhennät antennia, jotta et lyhennä  
sitä vahingossa liian paljon.

Varoitus

• Kuukautiskuppi on valmistettu luonnonlateksista, 
mikä voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa allergisen 
reaktion.

• Varmista, että kupissa olevat pienet reiät ovat puhtaat 
ja auki ennen käyttöä.

• Keitä kuukautiskuppia kiehuvassa vedessä noin 10 
minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa; varmista, 
että kattilassa on tarpeeksi vettä, jotta kuppi ei 
vahingoitu.

• Kuukautiskuppi ei ole ehkäisyväline eikä sitä tulisi 
käyttää yhdynnän aikana. Kuukautiskuppi ei suojaa 
sukupuolitaudeilta.

• Jos sinulla on gynekologisia ongelmia tai vaivoja, 
konsultoi lääkäriäsi ennen kuukautiskupin käyttöä.

• Pese kätesi lämpimällä vedellä ja saippualla aina 
ennen kuukautiskupin käyttöä.

• Älä ikinä käytä kuukautiskuppia yli 12 tuntia kerrallaan 
pesemättä sitä kunnolla.

• Jos sinulla on kierukka, ole yhteydessä lääkäriisi 
ennen kuukautiskupin käyttöä. Kuukautiskupin 
käyttö voi vaikuttaa kierukan asentoon. Jos kierukka 
aiheuttaa kipua tai se on mahdollisesti liikkunut, käytä 
vaihtoehtoista ehkäisyvälinettä (esim. kondomia) ja 
käy tarkituttamassa kierukka lääkärillä.

• Jos tunnet kipua, ihoärsytystä, polttavaa tunnetta 
tai tulehdusta emättimessä tai intiimialueella, poista 
kuukautiskuppi välittömästi. Jos sinulla on yksi tai 
useampi näistä vaivoista, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin.

• Älä pese kuukautiskuppia astianpesukoneessa, sillä 
pesuaine voi vahingoittaa materiaalia.

• Kuukautiskuppi ei tulisi olla kosketuksessa 
öljypitoisten aineiden kanssa.

• Säilytä kuukautiskuppi pimeässä, puhtaassa ja kuivassa 
paikassa.

• Pidä kuukautiskuppi pois lasten ja eläinten ulottuvilta.
• Jos huomaat halkeamia tai muita muutoksia 

kuukautiskupissasi, suosittelemme vaihtamaan sen 
uuteen.

• Älä jaa kuukautiskuppiasi toisen naisen kanssa.
• Kuukautiskupin väri saattaa muuttua ajan kanssa:  

se ei vaikuta kupin toiminnallisuuteen.
• Älä käytä kuukautiskuppia heti synnytyksen jälkeen. 

Synnytyksen jälkeinen vuoto tulee ensin loppua.

Toksinen sokkioireyhtymä (TSS)

Toksinen sokkioireyhtymä (TSS) on tiettyjen bakteerien 
ja niiden tuottamien myrkyllisten aineiden aiheuttama 
infektio. Nämä voivat päästä kehoon avoimien haavojen 
ja limakalvojen kautta.

TSS oireet

Äkillinen korkea kuume, tajuttomuus, lihaskivut, 
lisääntynyt sydämen lyönti, pahoinvointi ja 
oksentelu, ripuli, uneliaisuus, verenpaineen lasku, 
auringonpolttamaa muistuttava punaisuus iholla, 
erityisesti kämmenissä ja jalkapohjissa.

Jos sinulla on yksi tai useampi näistä oireista 
kuukautisten aikana, poista kuukautiskuppi välittömästi 
ja ota yhteyttä lääkäriisi. Kerro lääkärille, että epäilet 
TSS:ää. Älä käytä kuukautiskuppia, jos sinulla on joskus 
ollut TSS.

Saadaksesi lisää tietoa, vieraile nettisivuillamme 
tai skannaa QR-koodi: Nettisivuilta löydät tietoa 
siitä, kuinka valitset oikean koon itsellesi, historiaa 
kuukautiskupista sekä tietoa Reilusti tuotetusta 
luonnonkumista. Tai yksinkertaisesti vain skannaa  
QR-koodi.
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Ennen käyttöä

Pese kädet huolellisesti lämpimällä vedellä ja saippualla 
ennen kuukautiskupin asettamista paikoilleen. 
Asettaaksesi kupin paikoilleen, mene mukavaan ja 
rentoutuneeseen asentoon.

Taittelu

On olemassa monta eri taittelutekniikkaa kuukautisku-
pin asettamiseksi paikoilleen. Aluksi kannattaa kokeilla 
C-taittelua. 

Asettaminen paikoilleen

Voit asettaa kuukautiskupin paikoilleen seisoessa, 
istuessa, polvillaan tai kyykyssä. Rentoudu. 
Kuukautiskuppi on helpompi laittaa, kun se on märkä. 
Varmista, että kuukautiskuppi on taiteltu ja aseta se 
varovasti ylöspäin ja kohti selkää. Tarkistaaksesi, että 
kuukautiskuppi on asetettu oikein, kokeile puhtaalla 
sormeella kupin ympäriltä varmistaaksesi, että kuppi on 
auennut tai kokeile varovasti vetää kupin alareunassa 
olevasta tapista: jos tunnet hieman vastusta, kuppi on 
oikeassa asennossa.

Hei

Onneksi olkoon ympäristöystävällisen FAIR SQUARED 
Period Cupin hankkimisesta. Pehmeä kuukautiskuppi 
on valmistettu Reilun kaupan mukaisesti tuotetusta 
luonnonlateksista. Se asetetaan emättimeen ja se 
kerää kuukautisvuodon. Kuukautiskuppi on uudelleen 
käytettävä ja säilyy usean vuoden ajan. Sitä voidaan 
käyttää urheillessa, uidessa, yöllä ja matkustaessa. 
Kuukautiskuppia voi käyttää koko kuukautisten ajan, 
riippumatta siitä onko kuukautisvuoto vähäistä vai 
runsasta. Kuukautiskuppi soveltuu nuorille naisille, joilla 
kuukautiset ovat vasta alkaneet sekä naisille, joilla on 
ollut kuukautisia jo pitään. Synnyttäneet naiset voivat 
myös käyttää kuukautiskuppia.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät 
kuukautiskuppia ensimmäistä kertaa. Ohje on hyvä 
säilyttää, jotta siihen voi palata vielä myöhemmin.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Ennen kun käytät kuukautiskuppia ensimmäisen kerran, 
desinfioi tuote keittämällä se kiehuvassa vedessä noin 
10 minuutin ajan. Laita kattilaan riittävän paljon vettä, 
jotta kuukautiskuppi ei vahingoitu: sen ei tulisi koskettaa 
kattilan pohjaa. Kuukautiskuppi pysyy paikoillaan kupin 
ja emättimen seinämän muodostaman kevyen alipaineen 
avulla. Pienet reiät kuukautiskupin reunalla helpottavat 
sen poistamista. Varmista, että mikään näistä reistä ei 
ole tukossa.

Sijainti

Löydät helposti kuukautiskupin oikean paikan 
kokeilemalla ja harjoittelemalla. Jotkut naiset  haluavat 
laittaa kupin lähelle kohdunsuuta ja toiset taas pois 
kohdunsuulta. Varmista, että kuukautiskuppi ei tule ulos 
emättimestä, sillä se tekee istumisesta epämukavaa.

Kuukautiskupin poistaminen

Voit käyttää kuukautiskuppia päivällä ja yöllä eikä sitä 
tarvitsee poistaa vessassa käydessä. Yleensä riittää, että 
sen tyhjentää 4-12 tunnin välein. Väli riippuu kierron 
vaiheesta, kupin koosta ja kuinka vähäistä tai runsasta 
vuoto on. 

Muutaman käyttökerran jälkeen saat melko hyvän idean 
siitä, kuinka usein kuukautiskuppi tulee tyhjentää.  
Aluksi olisi hyvä tyhjentää se yhtä usein kuin vaihtaisit 
tamponinkin. Näin saat paremman käsityksen kuukautis- 
vuodon runsaudesta ja kuinka usein kuukautiskuppi tulisi 
oikeasti tyhjentää.

Pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualle ja varmista,  
että huuhtelet ne hyvin ennen kun poistat 
kuukautiskupin. Kuukautiskuppi pysyy paikoillaan 
alipaineen avulla ja se tulee poistaa ennen kupin 
poisottoa. Alipaineen poistamiseksi purista kupin 
alareunaa varovasti tai aseta sormi kuukautiskupin 
reunalle varovasti nykien sitä sivuttain, jonka jälkeen 
sen voi poistaa. Se on helpompaa kyykyssä tai istuen 
wc-istuimella. Jos et ylety kuukautiskuppiin, käytä 
lantionpohjalihaksia painamaan se alaspäin kunnes 
yletyt sormien kanssa kupin alareunaan.

„Älä vedä kuukautiskupin alareunassa olevasta 
antennista, sillä se voi aiheuttaa kipua. 

Kuukautiskupin poistaminen vaatii harjoittelua ja 
aikaa. Tyhjennä kuukautisvuoto viemäriin ja huuhtele 
kuukautiskuppi (katso puhdistuksen ja hoidon kappale). 
Nyt voit uudelleen asettaa kuukautiskupin paikoilleen.

Huom

Jos käytät kierukkaa, keskustele kuukautiskupin käytöstä 
gynekologisi tai lääkärisi kanssa.

Puhdistus ja hoitaminen

Kuukautiskupin puhdistaminen ja hoitaminen on erittäin 
tärkeää. Puhdistaessa kuppia, varmista, että pienet reiät 
ovat myös puhtaat ja auki. Kuukautisten aikana kuppi 
tulee pestä lämpimällä vedellä ja miedolla öljyttömällä 
saippualla. Huuhtele kuppi hyvin poistaaksesi kaikki 
jäämät saippuasta, sillä se voi aiheuttaa ihoärsytystä 
emättimessä. Jos matkustat maissa, joissa ei ole 
saatavilla puhdasta hanavettä, käytä pullotettua 
juomavettä puhdistukseen. 

Kuukautiskuppi tulisi keittää kiehuvassa vedessä noin 
5 minuutin ajan ennen ja jälkeen kuukautisten. Laita 
kattilaan riittävän paljon vettä, jotta kuukautiskuppi 
ei vahingoitu: sen ei tulisi koskettaa kattilan pohjaa. 
Kuukautiskuppi tulee säilyttää pimeässä, puhtaassa ja 
kuivassa paikassa.
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