
STAP 1: INBRENGEN

Voordat je de AllMatters cup voor het eerst gebruikt, 
moet je hem 3-5 minuten desinfecteren in kokend 
water.

WASSEN
Was je handen met schoon water en milde  zeep 
voordat je de cup inbrengt.

VOUWEN
De cup vouwen. Links zie je twee vouwmethoden: 
de omlaag duwen en de C-vouw.  Kies de methode 
die het beste bij jou past. Houd de cup tijdens 
het inbrengen gevouwen tot hij in de vagina zit. 
Misschien moet je dit een paar keer oefenen.

ONTSPANNEN
Het is belangrijk om je te ontspannen bij het 
inbrengen van je cup, dus zoek een comfortabele 
houding. Je kunt gaan liggen, hurken, op het  
toilet zitten of gewoon gaan staan. Je zult de  
positie vinden die na verloop van tijd het beste  
voor je werkt!  

INBRENGEN
Als de hele cup in je zit, verwijder je je vingers en 
laat je hem opengaan. Soms hoor je een  ‘plop’ 
of een zuigend geluid, wat betekent dat de cup 
volledig is uitgevouwen. Als je twijfelt, voel dan rond 
 de basis van de cup – deze moet rond of ovaal zijn 
na  het inbrengen.    

DRAAIEN
Als je deukjes of plooien rond de basis van  je 
cup voelt en je niet zeker weet of de hermetische 
afdichting tot stand is gekomen, grijp dan 
voorzichtig  de basis (niet de schacht) vast en draai 
de cup om hem  te laten ontvouwen. Als hij eenmaal 
op zijn plaats zit, probeer dan licht aan de schacht 
te trekken. Als je weerstand voelt, is de afdichting 
gecreëerd en is de  cup op de juiste manier geplaatst!  

STAP 2: DRAGEN

Je kunt de AllMatters cup maximaal 12 uur per  
keer gebruiken.  Dus als je hem hebt ingebracht, 
kun je hem de hele dag laten zitten – ook ‘s nachts. 
Als je een intensieve cyclus hebt, moet je hem 
misschien vaker leegmaken. Door je AllMatters cup 
te gebruiken, herken je jouw eigen cyclus snel en 
weet je hoe vaak je de cup  moet leegmaken.

De cup heeft dezelfde capaciteit als 2-3 
supertampons. Omdat de cup jouw menstruatie 
opvangt en niet absorbeert, ben je misschien 
verbaasd over hoe weinig je in feite bloedt. Zolang 
je nog niet zeker bent van je zaak, kun je gerust nog 
een inlegkruisje dragen, zodat je je geen zorgen 
hoeft te maken over doorlekken.

SCHACHT
Als je de schacht nog voelt nadat je de cup 2-3  
cycli  hebt gebruikt en dat onaangenaam vindt, kun 
je hem korter maken.  Maar kort de schacht niet in 
terwijl de menstruatiecup is ingebracht! 

STAP 3: VERWIJDEREN

WASSEN
Was je handen met schoon water en een milde zeep.

ONTSPANNEN
Ontspan je spieren. Dat is essentieel om de 
cup makkelijk te kunnen uitnemen. Zoek een 
comfortabele houding:  ga liggen, hurk, ga op  
het toilet zitten of rechtop staan.   

VERWIJDEREN
Trek bij het verwijderen van de cup een beetje aan 
 de schacht totdat je bij de basis kunt komen. Knijp 
licht in de basis  van de cup om de zuigafdichting te 
verbreken en hem te verwijderen.

LEEGMAKEN EN AFSPOELEN
Leeg het verzamelde menstruatiebloed in het toilet 
of de wastafel en spoel de cup af met water (denk 
aan de luchtgaten). Daarna breng je hem opnieuw in. 
Als er geen schoon water binnen bereik is, kun je een 
desinfectiedoekje of toiletpapier gebruiken om je 
cup te reinigen. Op een later tijdstip kun je hem dan 
met water afspoelen.  

OPNIEUW INBRENGEN OF BEWAREN
Als je menstruatiecup schoon is, breng hem  
dan opnieuw in zoals beschreven in stap 1. Als je 
cyclus voorbij is: kook je cup 3-5 minuten in water 
om hem te desinfecteren  en bewaar hem in het 
katoenen zakje.   
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