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Az elállási joggal higiéniai okok miatt csak bontatlan,
sértetlen csomagolású termék esetén élhet!
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Örülünk, hogy a Yuuki intimkelyhet választottad, bízunk benne, hogy maximálisan elégedett
leszel vele. A Yuuki orvosi szilikonból készül, alakja kényelmes használatot biztosít. Ha még
nincs tapasztalatod az intimkelyhekkel, az első néhány használat egy kicsit nehéznek tűnhet.
Mielőtt elkezdenéd használni a Yuukit, figyelmesen olvasd el a használati útmutatót.
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FELHELYEZÉS ELŐTT
Az első néhány használat tapasztalatai alapján a Yuuki szára levágható a megfelelő méretre a
nagyobb kényelem érdekében. A vágással légy óvatos, nehogy a kelyhet is megsértsd.
Minden egyes menstruációs ciklus előtt forrald legalább 5 percig a Yuukit, ez sterilizálja.
Fontos, hogy elegendő vízben forrald, mert ha elforr róla a víz, megsérülhet a szilikon.
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A KEHELY FELHELYEZÉSE
Mielőtt nekilátnál, alaposan moss kezet.
Hajts össze a kelyhet az ábrán látható (vagy más)
hajtogatási mód szerint, és helyezkedj el kényelmes
testhelyzetbe, mi a mély guggolási pozíciót javasoljuk.
Helyezd fel a kelyhet a hüvelybe úgy, hogy a szár vége kb
1 centiméterre legyen a hüvely bejáratától. A felhelyezés után a kehelynek teljesen ki kell
nyílnia a hüvelyben, hogy egy vákuum-hatás jöjjön létre a hüvely falánál. Ha ez nem történne
meg, ne aggódj, fogd meg a szárat, és próbáld körbe forgatni a kelyhet. Egy másik módszer az,
hogy az ujjadat körbevezeted a kehely körül. Ha a száraz kehely felhelyezése nehéz lenne,
vizezd be, vagy használj síkosítót.
Ha a használat közben szivárgást tapasztalnál, azt jelenti, hogy nem alakult ki a vákuum, ez
előfordulhat. A helyes használat megtanulása csak gyakorlás kérdése.
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A KEHELY KIVÉTELE
Minden nőnek más erősségű a vérzése, így a kehely ürítésének ideje mindenkinél más, általában
4-8 óra elteltével javasolt. A kivételhez a felhelyezésnél is használt guggoló pozíciót javasoljuk.
Fogd meg a szárat, enyhén húzd meg, hogy csökkenjen a nyomás, és lassan húzd ki. Könnyebb
kivenni, ha megfeszíted a hüvelyi izmokat (mint székletürítésnél).
Ürítsd ki a kelyhet, mosd ki, és már használhatod is újra. Ha szappant használsz, semleges
kémhatásút válassz. Ha nincs mosdó a wc-ben, vigyél be magaddal egy üvegben vizet, és azzal
öblítsd le, vagy töröld meg wc papírral, de vigyázz, hogy ne maradjon papír a kelyhen.
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A KEHELY TISZTÍTÁSA
A kehely kezelése nem nehéz, csak tartsd tisztán. Használat után tedd az eredeti csomagolásba,
vagy jól szellőző száraz helyre. Ne tartsd légmentesen záródó helyen, pl. műanyag zacskóban.
Minden használat előtt győződj meg róla, hogy a lyukak nincsenek eltömődve. 4 db lyuk van
rajta, ezek segítenek a nyomás és a vákuum szabályozásában. Tisztíthatod őket tűvel, de
vigyázz, hogy a kelyhet ne sértsd meg.
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PROBLÉMA MEGOLDÁS
Ha egészségügyi probléma lépne fel a menstruáció alatt, konzultálj az orvosoddal. További
információkat a www.yuuki.cz oldalon találsz a kehelyről (és a www.okoanyu.hu oldalon is).
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MIKRÓS STERILIZÁLÓ POHÁR HASZNÁLATA
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A sterilizáló pohár segítségével egyszerűen és gyorsan sterilizálhatod az intimkelyhet, nincs
szükség hozzá sterilizáló tablettára vagy szerre, nem kell a tűzhelyen bajlódni a forralással.
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