Como usar o FemmyyCycle®
Antes de usar o produto, leia cuidadosamente as instrucoes e visite o nosso web site www.femmycycle.eu ou www.femmycycle.com . O
FemmyCycle e seguro, favoravel ao eco-sistema, economico e pode ser reusado por mais de um ano.O FemmyCycle reduz a sujeira e o
vazamento associado com a menstruacao. Feito de silicone medico, o FemmyCycle e macio, e mais limpo e conveniente do que tampoes e
absorventes higienicos.
Como usar o produto: O FemmyCycle e um dispositivo que e colocado
na vagina para recolher o sangue e detritos expelidos pelo utero atraves
da cervix uterine durante a menstrucao.
Informacao de seguranca:
Se voce tiver qualquer problema medico ou ginecologico, consulte o seu
medico antes de usar o FemmyCycle. A informacao dada aqui nao
substitui o conselho do seu medico. Nos recomendamos que voce lave
as suas maos e a sua area genital com agua morna ou limpe com lencos
umedecidos sem perfume antes de usar o FemmyCycle. Tenha cuidado
para nao se arranhar com as suas unhas. O FemmyCycle nao contem
latex ou produtos derivados de animais.

Como introduzir o FemmyCycle®
joelhos afastados ou agachada ou de
pe com uma perna levantada no vaso
sanitario

2 Feche a tampa do FemmyCycle e

3 Dobre a borda firmemente na

ate que o anel de remocao entre na
sua vagina. Pare de empurrar assim
que o anel entre na vagina.
NOTA: o FemmyCycle e projetado
para nao abrir totalmente na sua
vagina. Isso criara succao para extrair
o fluxo menstrual para dentro do
dispositivo.

6 Uma vez inserido na vagina, a

borda vai abrir o suficiente para
coletar o fluxo menstrual.
NOTA: o FemmyCycle deve ser
posicionado na parte inferior da
vagina como um dispositivo para o
sangue menstrual.
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Como retirar o FemmyCycle®

1 Introduza um dedo na

comprima a borda firmemente,
como mostra a foto.

5 Empurre o FemmyCycle para dentro

Tampa

FECHADO

Remova o FemmyCycle apos 12 horas, ou antes, se voce tiver um
fluxo pesado.
NOTA: Algumas mulheres preferem remover o FemmyCycle
durante o banho. Lave as maos e a area genital como recomendado.

1 Sentada no vaso sanitario, com o

altura do entalhe
(chanfradura)formando um U
apertado, aprisionando o ar dentro do
recipiente.(o ar aprisionado ajudara o
recipient a se abrir quando inserido
na vagina)
4 Segure a borda do FemmyCycle
firmemente com o dedo indicador e
o polegar, separando os labios
vaginais com a outra mao, inserindo o
FemmyCycle devagar.Isso vai ajuda-lo
a abrir.

ABERTO

Entalhe

vagina para pegar o anel
de remocao ( faca forca
para baixo como se voce
estivesse evacuando.
Isso fara com o que a
remocao seja mais facil)

2 …e ai remova
gentilmente.

3 Mova o FemmyCycle
para baixo durante a
remocao e mantenha-o
na posicao vertical ao
retira-lo como mostra a
figura.

(OBS: se necessario, introduza um Segundo FemmyCycle
seguindo as etapas 2 a 4 da secao “Como introduzir o FemmyCycle”)
Abra a tampa do FemmyCycle e esvazie o conteudo no vaso
sanitario. Lave o FemmyCycle com agua morna e sabonete
liquido e enxague. Deixe secar. Coloque o FemmyCycle em sua
embalagem e guarde para uso futuro. Nao coloque o FemmyCycle no micro-ondas,nao use detergente, alcool, ou
qualquer objeto afiado para limpa-lo

Precaucao: Se o FemmyCycle for introduzido de forma correta, ele devera nao ser sentido. E recomendado substituir o kit do FemmyCycle uma vez
ao ano e jogar o usado no lixo e nao no vaso sanitario. Com a pratica, a insercao e remocao do FemmyCycle deve levar apenas alguns segundos. O
FemmyCycle so devera ser usado durante o periodo menstrual. O dispositivo FemmyCycle nao protégé contra doencas sexualmente transmissiveis
ou gravidez.
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