
Gratulerer med et godt valg!

Sparer miljøet Økonomisk Kjemikaliefritt Kjøp én, gi vekk én

Kvinner bruker mellom 10 000,- 
og 20 000,- i løpet av livet på 

engangsprodukter.  
 

CleanCup kjøper du én gang, så 
kan du ha den i opp til 10 år.

En menskopp er et sunnere alter-
nativ for skjeden. Den inneholder 

ikke kjemikalier, og har en glatt 
overflate som det er vanskelig for 

bakterier å feste seg til. 

Når du kjøper en CleanCup, donerer 
du samtidig en menskopp til noen 

som trenger det.

I verden genereres det avfall fra 
100 milliarder brukte bind og 

tamponger hvert år.  Det er en 
belastning på miljøet.

CleanCup varer i år, ikke timer. 

Vanlige spørsmål

5 gode tips når du tar i bruk din første 
menskopp

Hvor ofte må jeg tømme den?
Det er vanlig å tømme menskoppen 2-3 ganger om dagen, altså cirka 
hver 12. time. Hvor ofte du må tømme den, avhenger av hvor kraftig 

blødning du har.

Du kan altså fint sove med den om natta, uten å bekymre deg for 
lekkasje!

Hvordan tar jeg den ut?
For å ta ut menskoppen, må du bryte vakuumet. Det kan du gjøre ved å 
bruke 3-4 fingre til å klemme den litt sammen, mens du trekker den ut. 

Kan jeg bruke den på trening?
Ja! Menskoppen kan du bruke mens du trener, svømmer og er aktiv, 

eller sover, uten å bekymre deg for lekkasje.

Må jeg ta den ut når jeg skal tisse?
I utgangspunktet kan du fint la koppen sitte i mens du tisser, men 
det er også helt normalt at koppen sklir ned litt. Da kan du tømme, 
rense og sette den inn igjen, eller bare dytte den opp igjen (med rene 

hender).

Gratulerer med det gode valget om å teste menskopp! Det kommer 
du helt sikkert ikke til å angre på, selv om det kanskje virker litt 
overveldende første gang.

Vi har samlet noen nyttige tips for å hjelpe deg i gang!

1. Først må du sterilisere den
Hygiene kommer først når du skal bruke menskopp. Det er viktig at du 
steriliserer menskoppen før første gang du bruker den, og før du skal ta 
den i bruk ved neste mens.  ... Trenger jeg å nevne at du må være nøye 
med håndvasken også? For det må du! Rene hender er et must når du skal 
ta ut og sette inn menskoppen din.

2. Det kan være lurt å begynne øvingen hjemme
Menskopp er egentlig ikke grisete, og det er ikke noe problem å bruke på 
offentlige toalett ... når du får teken på det. De første gangene du prøver 
menskoppen kan det likevel være lurt å være hjemme, slik at du slipper å 
bli stresset. Et godt tips er å øve i dusjen!

3. Menskoppen skal bakover, ikke rett opp
Mange prøver seg på å dytte koppen rett opp, men den skal faktisk dyttes 
litt bakover. Se for deg at du skal sikte mot korsryggen. Vi lover at denne 
teknikken vil gjøre det så mye lettere å sette inn menskoppen!

4. Pass på at den folder seg helt ut
Når du har fått menskoppen på plass, er det viktig at den folder seg helt 
ut. Det er nemlig vakuum som holder den på plass, og det oppstår kun 
når koppen er foldet ut. Her kan du enten ta tak i bunnen av koppen og 
vri den et par runder, eller føre fingeren rundt kanten for å sjekke at den 
sitter som den skal.

5. Sist, men ikke minst - ikke gi opp!
… selv om det kan virke som en vrien oppgave de første gangene. Det 
er tross alt sånn at øvelse gjør mester. Vær tålmodig og gi det noen 

sykluser, vi er sikre på at du vil oppleve det samme som vi: menskopp = 
mensrevolusjon.

Husk at alle kropper er forskjellige, og det kan hende at det krever noen 
forsøk å finne ut hvilken måte å brette og sette inn menskoppen som 
passer nettopp deg best.

Les mer på CleanCup.no



1. Vask hendene

Det er viktig at du starter med helt rene hender når du skal sette 
inn menskoppen.  Vask hendene med varmt vann og såpe før du 

skal sette inn koppen.  

2. Brett

Press sidene av menskoppen sammen, slik at du får en U-form. 
Alternativt kan du plassere en finger på toppen av koppen, på 

kanten, og dytte denne kanten ned og inn i koppen, slik at du får 
et triangel. Dette gjør kanten på menskoppen mindre å sette inn. 

3. Hold

Hold de brettede kantene på plass mellom tommelen og 
pekefingeren, og slik at tuppen på menskoppen vender ned mot 

håndflaten din. 

4. Sett inn

Finn en behagelig positur når du skal sette inn menskoppen. 
Noen liker å sitte på huk, andre blir sittende på toalettet, eller står 
med det ene beinet på toalettkanten. Slapp av i skjedemusklene, 
og forsiktig dytt menskoppen horisontalt inn i skjeden. Det kan 

være lurt å tenke at du skal dytte den litt bakover (mot ryggraden), 
ikke oppover. Pass på at den ikke sitter for langt opp, da kan 

menskoppen lekke.

5. Sikre vakuum

For å sikre at menskoppen sitter skikkelig, kan du ta tak i bunnen 
og vri den en runde. Du kan også ta en (ren) finger og føre 

forsiktig langs kanten på koppen, for å sjekke at den har brettet 
seg ut riktig.

6. Frivillig steg, men vi anbefaler: squat!

Ved å ta noen enkle knebøy, kjenner du enkelt hvis noe er galt og 
menskoppen ikke sitter skikkelig.

7. Ta ut, skyll og gjenta

Når du skal ta ut menskoppen, må du ta tak i tuppen av koppen 
og klemme den litt sammen. Det gjør du for å bryte vakuumet slik 

at du kan få menskoppen ut. Dette bør gjøres over toalettet de 
første gangene, det kan bli litt søl. Tøm væsken i toalettet og skyll 

koppen i varmt vann før du setter den inn igjen.

Slik bruker du CleanCup


