
       Milá zákaznice,
Děkujeme mockrát za Váš nákup a Vaši důvěru ve SELENACARE. Pokud máte další 
dotazy k této příloze, navštivte nás prosím na internetu na www.selena.care nebo nám 
napište na uvedené kontaktní údaje. Přejeme Vám od teď příjemné „dny“,

Váš tým SELENACARE.
Menstruační kalíšek SELENACARE
• nejmodernější alternativa k tamponům a vložkám
• neviditelná měsíční ochrana až 12 hodin
• jednoduché použití a čištění
• z nejkvalitnějšího medicínského silikonu
• antialergenní, bez latexu, bez parfémů
• snižuje riziko plísňových infekcí nebo bakteriálních infekcí
• při řádné péči a užívání může být používán i více let
• určen od první menstruace

       Milá zákazníčka,
ďakujeme Vám, že ste si s dôverou kúpili SELENACARE. Ak máte k tejto prílohe ešte 
nejaké ďalšie otázky, navštívte nás na internete na stránke www.selena.care alebo 
nám napíšte na adresu, ktorú na nej nájdete. Želáme Vám, aby Vaše „dni“ boli odteraz 
príjemnejšie.

Váš SELENACARE tím
Menštruačný kalíšok SELENACARE 
• najmodernejšia alternatíva k tampónom a vložkám
• neviditeľná mesačná ochrana až do 12 hodín
• jednoduché použitie a čistenie
• z lekárskeho silikónu najvyššej kvality
• antialergický, bez latexu a bez parfumu
• znižuje riziko plesňovej infekcie ako aj infekcie baktériami
• pri dôkladnom ošetrovaní a správnom používaní ho môžete používať niekoľko rokov
• vhodný od prvej menštruácie

A SELENACARE menstruációs kehely az alábbi módon hajtogatható 
össze:/ Takto zmáčkněte menstruační kalíšek SELENACARE:/

Takto zahnete menštruačný kalíšok SELENACARE:

C-sklad
zahnutie do C

7-sklad
zahnutie punchdownzahnutie do 7

7-es hajtás benyomós hajtásC hajtás
Punchdown-sklad

Gyártó:/ Výrobce:/ Výrobca:
New Systems Handels GmbH, Mariahilferstr. 32, 1070 Wien/Viedeň, 
Österreich/ Ausztria/ Rakúsko
www.new-systems.at

www.selena.care

www.selena.care

INTIMKEHELY ORVOSI SZILIKONBÓL
Osztrák minőség

•  100%-ban kiváltja a tampont és az egészségügyi betétet 
•  Egyszerű alkalmazás
•  Akár 12 órán át biztonságos védelmet nyújt
•  Fenntartja és védi a hüvely flóráját
•  Pénzt takarít meg, és kíméli a környezetet

Ilyen egyszerű az egész:
A SELENACARE menstruációs kehely felhelyezése:
Az első használat előtt forrásban lévő vízben kb. 3 percig fertőtlenítse a SELENACARE menstru-
ációs kelyhet, és felhelyezés előtt mosson kezet! Guggoljon le, vagy üljön rá a WC-re. A menstru-
ációs kelyhet felhelyezés előtt össze kell hajtani. A különböző hajtogatási technikák az ábrákon 
láthatók. Egyszerűen próbálja ki, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb. A menstruációs kelyhet 
az összehajtogatott felével felfelé helyezze be a hüvelyébe. Szükség esetén felhelyezés előtt 
benedvesítheti vízzel vagy sikosítóval.  
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a menstruációs kehely kifogástalan állapotban van-e! 
Amint észreveszi az elhasználódás első jeleit, cserélje le a terméket egy újra! 
A SELENACARE menstruációs kehely megfelelő felhelyezése és hordása:
A SELENACARE menstruációs kehely megfelelő pozícióját mindenki saját maga tapasztalja ki. 
Mindenesetre ne legyen túl közel a hüvely nyílásához, mivel akkor ülés közben esetleg érezni 
lehet. A menstruációs kehelynek azonban még okvetlenül elérhetőnek kell lennie, hogy aztán 
majd ki is tudja venni. Felhelyezés után győződjön meg arról, hogy a menstruációs kehely megfe-
lelően kinyílt-e a hüvelyben, hogy aztán fel is tudja fogni a menstruációs vért. Próbálja meg ujjával 
körbetapogatni a kelyhet! Az elején többször is gyakorolni kell felhelyezést és a megfelelő pozíció 
megtalálását. Néha egyből tökéletesen sikerül felhelyezni a SELENACARE menstruációs kelyhet, 
néha még kicsit igazítani kell a pozícióján. A gyakorlatnak köszönhetően azonban idővel egyre 
jobban sikerül a művelet. A kelyhet akkor helyezte fel jól, ha utána már nem lehet forgatni vagy 
mozgatni. A SELENACARE menstruációs kelyhet napközben és éjjel is használhatja. Azonban 
legkésőbb 12 óra elteltével ürítse ki!
Fontos higiéniai információk:
A SELENACARE menstruációs kehely eltávolítása:
A kehely eltávolítása előtt alaposan mosson kezet. Ismét guggoljon le, vagy üljön rá a vécére. 
Lazítson, és a kehely oldalát benyomva szüntesse meg a vákuumot, majd fogja meg a kehely alsó, 
bordázott részét, és óvatosan húzza ki a SELENACUP-ot. Ezt a folyamatot segíti, ha belső izmaival 
kicsit lejjebb nyomja a kelyhet, miközben ujjaival finoman egyik oldalról a másikra forgatja. Az első 
alkalmakkor itt is gyakorlatra és türelemre van szükség. Nyugodtan próbálgassa, nem kell sietni. 
Közvetlenül szülés után ügyeljen arra, hogy a menstruációs kehely a gyermekágyi folyás idején a 
fertőzés kockázata miatt nem használható! 
A SELENACARE menstruációs kehely kiürítése: 
Mivel a vérzés erőssége minden nő esetében más és más, így az is változó, hogy ki mennyi ideig 
hordja a menstruációs kelyhet. Azt javasoljuk, hogy a menstruációs kelyhet hasonló időközönként 
ürítse, mint ahogy eddig  tampont vagy betétet cserélt. Idővel aztán ráérez, milyen gyakran szük-
séges üríteni a kelyhet. WC-használat közben nem szükséges kivenni a menstruációs kelyhet. A 
kehely „cseréjekor“ egyszerűen a WC-be vagy a mosdókagylóba öntse ki tartalmát. 
A SELENACARE menstruációs kehely tisztítása: 
A menstruációs ciklus alatt elegendő vízzel és semleges pH-értékű szappannal kimosni a SELE-
NACARE menstruációs kelyhet. Nyilvános WC-n vécépapírt, egy erre a célra rendszeresített víze-
süveget vagy SELENACARE-nedveskendőt használhat a tisztításához. A vásárlás után és minden 
ciklus előtt valamivel alaposabban kell megtisztítani a SELENACARE menstruációs kelyhet. E cél-
ból tegye be a menstruációs kelyhet a termékhez járó fertőtlenítő pohárba, töltse meg a poharat 
vízzel, zárja le a tetejét, és 800-1000 watton kb. 3 percre tegye be a mikrohullámú sütőbe. Ha a 
termékhez nem tartozott fertőtlenítő pohár, akkor egy régi kávéscsésze is megfelel a célnak. A SE-
LENACARE menstruációs kelyhet forrásban lévő bő vízben kb. 3 percig egy fazékban is kifőzheti. 
Ügyeljen azonban arra, hogy a kehely ne kerüljön az edény aljára, mert különben megsérülhet. Ezt 
elkerülendő beledughatja például egy habverőbe. Elszíneződés esetén segítenek a műfogsortisz-
tító tabletták. Éjszakára áztassa be az oldatba a SELENACARE menstruációs kelyhet, majd öblítse 
le vízzel. A kehely peremén található kis lyukak fogköztisztító kefével tisztíthatók. Mindenesetre 
ügyeljen mindig a lehető legnagyobb tisztaságra, hogy a hüvelyflóra egyensúlyban maradjon!
A SELENACARE menstruációs kehely tárolása: 
A menstruációs kelyhet védett, megfelelően szellőző helyen kell tárolni. A termékhez járó pamutz-
sák ideális megoldást kínál.  
FIGYELEM: A menstruációs kehely nem alkalmas fogamzásgátlásra, ezért közösülés előtt cél-
szerű kivenni. A toxikus sokk szindróma (TSS) baktériumok által okozott rendkívül ritka, de 
komolyan veendő betegség, amely főleg a menstruáció idején jelentkezhet. A TSS-t elsősorban a 
női higiéniai cikkek alkalmazása, ritkább esetben a menstruációs kehely használata is kiválthatja. 
Ezért különösen fontos, hogy a menstruációs kehely használatakor ügyeljünk arra, hogy kezünk 
mindig tiszta legyen, a kelyhet legkésőbb 12 óra elteltével ürítsük ki, és mindig az ajánlások szerint 
tartsuk tisztán. Esetleges egészségügyi panaszok esetén a menstruációs kelyhet azonnal vegye 
ki, és TSS-re hivatkozva konzultáljon orvossal!
Spirál/rézgyöngy:
Alapvetően használhat menstruációs kelyhet, ha spirállal vagy rézgyönggyel védekezik. Ennek 
ellenére kérjük, hogy ezt tisztázza orvosával. Fontos, hogy a zsinór ne szoruljon be a menstruációs 
kehely és a hüvelyfal közé – adott esetben a nőgyógyász le tudja rövidíteni a zsinórt. 
Spirál vagy rézgyöngy esetén különösen fontos a kehely kivétele előtt megszüntetnünk a váku-
umot, hogy ne keletkezzen szippantó hatás a méhszájnál. Menstruációs kelyhet mindenesetre 
csak a spirál/rézgyöngy felhelyzése utáni második ciklusban használjunk!

       Kedves Vásárlónk! 
Köszönjük vásárlását és a SELENACARE-be vetett bizalmát. Amennyiben a mellékelt 
tájékoztatóval kapcsolatban még további kérdései lennének, látogasson el a www.
selena.care weboldalunkra, vagy írjon nekünk az ott feltüntetett címünkre.  Mostantól 
kellemes „napokat“ kívánunk Önnek :

a SELENACARE csapata
SELENACARE menstruációs kehely 
• a tampon és az egészségügyi betét legkorszerűbb alternatívája  
• menstruáció idején akár 12 órán át is láthatatlan védelmet nyújt 
• egyszerű használat és tisztítás 
• kiváló minőségű orvosi szilikonból készült
• antiallergén, latexmentes, parfümmentes 
• csökkenti a gombás vagy a bakteriális fertőzések kockázatát 
• rendeltetésszerű használat és karbantartás esetén évekig használható 
• az első menstruációtól alkalmas  



MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK ZE 100% MEDICÍNSKÉHO SILIKONU 
KVALITA Z RAKOUSKA

MENŠTRUAČNÝ KALÍŠOK ZO 100% LEKÁRSKEHO SILIKÓNU 
KVALITA Z RAKÚSKA:

• 100% náhrada za tampony a vložky 
• Jednoduché použití
• Až 12 hodin bezpečná ochrana
• Zachovává a chrání poševní flóru
• Šetří peníze a životní prostředí

• 100%-ná náhrada tampónov a vložiek
•  jednoduché použitie
•  bezpečná ochrana až do 12 hodín
•  zachováva a chráni flóru pošvy
•  Šetrí peniaze a chráni životné prostredie

Je to uděláno tak jednoduše:
Použití SELENACARE menstruačního kalíšku:
Před prvním použitím vydesinfikujte SELACARE menstruační kalíšek cca 3 minuty ve vařící 
vodě a před zavedením si umyjte ruce. Podřepněte nebo nejlépe sedněte si na toaletu. Aby 
se dal menstruační kalíšek zavést, musí se zmáčknout. Různé možnosti si můžete prohléd-
nout na obrázcích. Jednoduše vyzkoušejte, která je pro Vás nejlepší. Zaveďte zmáčknutý 
menstruační kalíšek zmáčknutou stranou napřed do vagíny. V případě potřeby můžete 
menstruační kalíšek předem zvlhčit vodou nebo gelem. Před každým použitím zkontrolujte, 
zda je Váš SELENACARE menstruační kalíšek v bezvadném stavu. Při prvních známkách 
opotřebení prosím nahraďte kalíšek novým.
Správné umístění a nošení menstruačního kalíšku SELENACARE:
Správné místo pro SELENACARE menstruační kalíšek najdete nejlépe Vy samy. 
V každém případě by neměl být příliš blízko poševního vchodu, protože jinak byste ho mohli 
trochu cítit při sezení. Váš menstruační kalíšek však musí být v každém případě stále na 
dosah, aby se dal také opět odstranit. Po zavedení se ujistěte, že se menstruační kalíšek 
po zavedení správně rozvinul, aby mohl zachycovat menstruační krev. Zkuste přitom men-
struační kalíšek obkroužit prsty. Zavedení a nalezení správné pozice se musí ze začátku 
častěji trénovat. Někdy sedí SELENACARE menstruační kalíšek napoprvé perfektně, jindy 
musí být správná pozice lehce upravena. Časem a tréninkem se Vám bude dařit pokus 
od pokusu lépe. Kalíšek sedí perfektně, pokud se nedá otáček a pohybovat s ním. SELE-
NACARE menstruační kalíšek můžete nosit ve dne i v noci. Vždy jej ale musíte vyprázdnit 
nejpozději po 12 hodinách.
Důležité hygienické informace:
Vyjmutí SELENACARE menstruačního kalíšku: 
Pro odstraňování si pořádně umyjte ruce. Zaujměte znovu pozici v podřepu nebo si sedněte 
na toaletu. Uvolněte se, odstraňte podtlak stisknutím okrajů, sevřete rýhy na spodním konci 
a opatrně SELENA kalíšek vyjměte. Podpořte tento postup lehkým tlakem a otočením. Také 
zde vyžadují první pokusy více tréninku a trpělivosti. Dejte si klidně na čas. Pozor po porodu: 
Menstruační kalíšek nesmí být používaný v době očistků kvůli riziku infekce. 
Vyprázdnění menstruačního kalíšku SELANACARE: 
Protože každá žena má jinak silnou menstruaci, mění se také doba nošení. Doporučujeme 
vyprazdňovat menstruační kalíšek v podobných časových rozestupech, v jakých jste doteď 
měnili tampony a vložky. Časem samy získáte cit pro to, jak často je u Vás nutné kalíšek 
vyprázdnit. Během používání toalety není nutné vyndávat Váš menstruační kalíšek. Při 
„výměně“ kalíšku vyprázdněte obsah do toalety nebo do umyvadla. 
Čištění menstruačního kalíšku SELENACARE: 
Během periody stačí, pokud budete menstruační kalíšek SELENACARE vymývat vodou a 
ph-neutrálním mýdlem. Pokud jste na veřejné toaletě, můžete menstruační kalíšek vyčistit 
toaletním papírem, vodou z lahve, kterou máte s sebou nebo SELENACARE vlhkými ubro-
usky. Po koupi a po každé periodě byste měla SELENACARE menstruační kalíšek vyčistit 
pečlivěji. Vložte menstruační kalíšek do čisticí nádržky, která je přiložena v balení, naplňte 
ji vodou, uzavřete víčkem a postavte na cca 3 minuty do mikrovlnné trouby na 800-1000 
Wattů. Pokud není v balení obsažena čisticí nádržka, můžete použít také starý šálek na 
kávu. Můžete také nechat menstruační kalíšek SELENACARE vařit v hrnci s dostatečným 
množstvím vody po dobu cca 3 minut. Dbejte ale na to, aby menstruační kalíšek neležel 
na dně hrnce, protože by se tím mohl poškodit. Můžete ho například umístit do metly na 
šlehání. Při zabarvení pomáhají tablety na čištění zubních protéz. Vložte menstruační kalíšek 
SELENACARE do roztoku přes noc a poté dobře omyjte vodou. Malé dírky na okraji můžete 
vyčistit mezizubními kartáčky. V každém případě vždy dbejte na nejvyšší možnou čistotu, 
aby zůstala poševní flóra v rovnováze.
Uchovávání menstruačního kalíšku SELENACARE: 
Menstruační kalíšek by měl být chráněný a uskladněný s dostatečným přívodem vzduchu. 
Ideálně se pro to hodí bavlněný pytlíček dodaný v balení.
POZOR: Menstruační kalíšek není určený jako antikoncepce a při pohlavním styku má 
být odstraněný. Toxický- šok-syndrom (TSS) je velmi zřídka se vyskytující, bakteriemi 
způsobené onemocnění, které je potřeba brát vážně a které může nastoupit zvlášť během 
doby menstruace. TSS může být vyvolán používáním dámských hygienických potřeb, v 
některých případech také při použití menstruačního kalíšku. Proto je velice důležité, dbát 
na správnou hygienu rukou při zacházení s menstruačním kalíškem, vyprazdňovat ho nej-
později po 12 hodinách aa stále čistit dle doporučení. Při nastupujících zdravotních potížích 
ihned menstruační kalíšek odstraňte a konzultujte s lékařem upozornění na TSS.
Nitroděložní tělísko/ měděný řetízek:
Pokud máte zavedené nitroděložní tělísko nebo měděný řetízek, je v zásadě používání men-
struačního kalíšku možné. Přesto Vás žádáme, abyste to konzultovali s Vaším lékařem. 
Důležité je, aby se vlákno nepřiskříplo mezi menstruační uzávěr a poševní stěnu - popř. 
ho může Váš gynekolog zkrátit. Používání nitroděložního tělíska nebo měděného řetízku je 
obzvlášť důležité uvolnit před vyndáním podtlak, aby nevznikl žádný tah na děložní brance. 
Menstruační kalíšek by měl být použitý v každém případě až po druhé periodě po zavedení 
nitroděložního tělíska / měděného řetízku.

Robí sa to takto jednoducho: 
Ako sa vkladá menštruačný kalíšok SELENACARE:
Pred prvým použitím dezinfikujte menštruačný kalíšok SELENACARE asi 3 minúty vo vriacej vode 
a pred zavedením si umyte ruky. Čupnite si alebo ešte lepšie: sadnite si na toaletu. Menštruačný 
kalíšok treba pred zavedením stlačiť a zahnúť. Rozličné možnosti zahnutia vidíte na obrázkoch. 
Vyskúšajte sama, ktorý spôsob Vám najlepšie vyhovuje. Vložte si menštruačný kalíšok do pošvy 
zloženou stranou dopredu. Ak treba, môžete menštruačný kalíšok najskôr navlhčiť vodou alebo 
lubrikačným gélom. Pred každým použitím prosím skontrolujte, či sa Váš menštruačný kalíšok 
SELENACARE nachádza v bezchybnom stave. Akonáhle spozorujete znaky opotrebovania, na-
hraďte ho prosím novým.
Ako sa správne umiestni a nosí menštruačný kalíšok SELENACARE:
Správnu polohu pre umiestnenie menštruačného kalíška SELENACARE najlepšie zistíte sama. V 
každom prípade by to nemalo byť priveľmi blízko pri vchode do pošvy, aby Vás kalíšok netlačil pri 
sedení. Menštruačný kalíšok však bezpodmienečne musíte vložiť tak, aby ste naň ešte dosiahli 
prstom a mohli ho po použití vytiahnuť. Po zavedení do pošvy sa ubezpečte, či sa menštruačný 
kalíšok správne otvoril, aby mohol zachytávať menštruačnú krv. Skúste pritom po obvode me-
nštruačného kalíška prejsť prstom. Zavedenie a nájdenie správnej polohy si na začiatku vyžaduje 
viacnásobný cvik. Niekedy sadne menštruačný kalíšok SELENACARE hneď na prvý raz perfektne, 
inokedy treba jeho polohu ešte skorigovať. Po čase získate cvik a bude sa Vám to dariť čoraz 
lepšie. Kalíšok je zavedený správne vtedy, ak sa už ním nedá otáčať ani pohybovať. Menštruačný 
kalíšok SELENACARE je možné nosiť cez deň aj v noci. Najneskôr po 12 hodinách by ste ho však 
mali vyprázdniť. 
Dôležité informácie k hygiene:
Ako sa správne vyberá menštruačný kalíšok SELENACARE:
Najkôr si dôkladne umyte ruky. Znova si čupnite alebo si sadnite na toaletu. Uvoľnite sa, stlačte 
okraje menštruačného kalíška, aby ste odstránili podtlak, uchopte ryhy na jeho spodnom konci a 
kalíšok SELENACUP opatrne vytiahnite. Môžete pri tom ľahko zatlačiť a vybrať kalíšok krúživým 
pohybom. Aj tu pri prvých pokusoch budete potrebovať cvik a trocha trpezlivosti. Neponáhľajte 
sa. Pozor po pôrode: v období šestonedelia sa menštruačný pohárik pre zvýšené riziko infekcie 
nesmie používať. 
Ako sa vyprázdňuje menštruačný kalíšok SELENACARE:
Keďže každá žena má inú intenzitu menštruačného krvácania, aj doba nosenia kalíška je rozličná. 
Odporúčame, aby ste menštruačný kalíšok vyprázdňovali v podobných časových odstupoch, ako 
ste to doteraz robili pri tampónoch alebo vložkách. Sama potom zistíte, ako často je u Vás potreb-
né kalíšok vyprázdniť. Keď musíte ísť na toaletu, nie je potrebné menštruačný kalíšok vybrať. Keď 
kalíšok „vymieňate“, vylejte obsah jednoducho do toalety alebo do umývadla. 
Ako čistiť menštruačný kalíšok SELENACARE: 
Počas menštruačného krvácania stačí, keď menštruačný kalíšok SELENACARE vymyjete vodou 
a pH-neutrálnym mydlom. Keď ste na verejnej toalete, môžete menštruačný kalíšok očistiť toa-
letným papierom, vodou z fľaše, ktorú máte so sebou, alebo vlhkými utierkami SELENACARE. Po 
kúpe menštruačného kalíška a pred každým mesačným krvácaním treba kalíšok SELENACARE 
vyčistiť o niečo dôkladnejšie. Vložte preto menštruačný kalíšok do pribalenej čistiacej nádoby, 
naplňte ju vodou, uzatvorte vrchnákom a nádobu vložte na cca 3 minúty do mikrovlnnej rúry pri 
výkone 800-1000 wattov. Ak ku kalíšku nebola pribalená čistiaca nádoba, môžete na to použiť aj 
starý hrnček na kávu. Menštruačný kalíšok SELENACARE môžete vyvariť aj v hrnci s vriacou vodou 
po dobu cca 3 minút. Dajte však pozor, aby menštruačný kalíšok neležal na dne hrnca, pretože 
tam by sa mohol poškodiť. Kalíšok môžete napríklad vložiť v hrnci do kovovej metličky na šľahanie. 
Pri neželanom sfarbení pomôžu tabletky na čistenie chrupu. V takom prípade vložte menštruačný 
kalíšok SELENACARE na noc do roztoku s tabletkami a potom ho dôkladne prepláchnite vodou. 
Malé dierky na okrajoch môžete vyčistiť medzizubnou kefkou. V každom prípade však vždy dbajte 
na čo najvyššiu čistotu, aby si Vaša pošvová flóra zachovala rovnováhu.
Kam odkladať menštruačný kalíšok SELENACARE: 
Menštruačný kalíšok by mal byť uložený na chránenom mieste s dostatočným prívodom čerstvého 
vzduchu. Bavlnené vrecko, ktoré sa dodáva spolu s kalíškom, je na tento účel ideálne. 
POZOR: Menštruačný kalíšok nie je určený na antikoncepciu a pred pohlavným stykom ho treba 
vybrať.  Syndróm toxického šoku (STŠ) je zriedkavé, ale veľmi vážne ochorenie spôsobené 
baktériami, ktoré sa môže vyskytnúť obzvlášť počas menštruácie. Syndróm STŠ môže byť vyvola-
ný zvlášť použitím dámskych hygienických prípravkov, v zriedkavých prípadoch aj menštruačných 
kalíškov. Preto je veľmi dôležité dbať na hygienu, pred použitím menštruačného kalíška si umyť 
ruky, kalíšok vyprázdniť najneskôr po 12 hodinách a čistiť ho vždy podľa odporúčania. V prípade, 
že sa vyskytnú zdravotné ťažkosti, treba menštruačný kalíšok okamžite vybrať a zdravotný stav 
konzultovať s lekárom s poukazom na podozrenie STŠ. 
Špirála / Vnútromaternicové medené teliesko:
Použitie menštruačného kalíška je v zásade možné aj vtedy, ak na antikoncepciu používate špi-
rálu alebo vnútromaternicové medené teliesko. Napriek tomu Vás však prosíme, aby ste si túto 
možnosť vyjasnili s lekárom. Dôležité je, aby sa vlákno nezacviklo medzi menštruačný kalíšok a 
stenu pošvy – prípadne Vám ho môže gynekológ skrátiť. Ak máte špirálu alebo vnútromaternicové 
medené teliesko, je pri vyberaní kalíška obzvlášť dôležité uvoľniť podtlak, aby v krčku maternice 
nevznikol ťah. Menštruačný kalíšok by sa v každom prípade mal používať až po druhej menštruácii 
po zavedení špirály, resp. medeného vnútromaternicového telieska. 


