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Lily Cup™

Obrigado por escolher Lily Cup™. Por favor, tire um momento para ler este 
manual de utilizador antes de usar o seu copo ou para uma visão completa 
deste produto, visite www.intimina.com

O Lily Cup™ Compact apresenta um design colapsável facilitando o transporte 
para que o ínicio do seu período nunca mais seja uma emergência! 

O Lily Cup™ é um copo menstrual reutilizável e ultra macio feito de silicone 
médico que oferece a proteção mais segura durante o período menstrual.

O Lily Cup™ One foi projetado especialmente para iniciantes e possui um 
design de inserção fácil e exclusivo e um anel de remoção para tornar o 
período simples, do início ao fim. 

As informações e conselhos contidos neste manual não devem ser 
interpretados como orientação médica. Se tiver alguma preocupação 
médica ou ginecológica, aconselhamos que consulte o seu médico antes 
de usar o Lily Cup ™.
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Rebordo sem derramamento

Base do copo

Espinha de inserção fácil

Silicone médico 
ultra-suave

Espinha de inserção fácil

Se achar que o Lily Cup™ é muito longo para si, pode 
cortar com segurança a base até um pouco abaixo do 
terceiro anel - deixando 1 anel de aperto no copo.
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Aro de segurança

Base do copo

Estrutura de fácil aderência

Silicone médico 
ultra-suave

Orifícios de libertação de ar

Se achar que o Lily Cup™ Compact é muito longo para 
si, pode cortar com segurança a base abaixo do 3º anel 
- deixando 2 anéis de aperto no copo. 
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Aro duplo à prova de derrames

Orifícios de libertação de ar

Se achar que o Lily Cup™ One é muito longo para si, pode 
cortar com segurança o anel para uma base mais curta.

 Anel de fácil remoção

Base do copo

Silicone médico 
ultra-suave
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Lave as suas mãos com água e sabão 
antes de usar o Lily Cup™.

Iniciando

Antes da primeira utilização, mergulhe 
totalmente o seu Lily Cup™ em água a 
ferver durante 5 a 8 minutos.

Aprender a usar o seu Lily Cup™ vai necessitar de um pouco de prática 
no começo, mas com o uso repetido ficará mais fácil e confortável. É 
importante limpar completamente o seu Lily Cup™ antes e depois de cada 
utilização (para mais detalhes, consulte a secção “Limpeza e conservação” 
na pág. 15).  
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Como dobrar 

 Opção 1 (para Lily Cup™ e Lily Cup™ Compact)  

1. Segure seu copo na vertical com 
o rebordo alto voltado na direção 
oposta a si.

2. 

4. 3. 

Use o dedo indicador direito para 
empurrar o aro inferior para baixo.

Insira a extremidade pontiaguda 
primeiro.

Segure firmemente o corpo 
do copo.
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1. Segure a base do copo.

3. Comprimindo, enrole firmemente 
   o copo para cima.

4. Segure firmemente antes de 
    inserir.

Opção 2 (apenas para Lily Cup™)

2. Comprima a abertura com a borda 
alta voltada na direcção oposta a si. 

Enrole até que 
fique do tamanho 

de um tampão
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3. Dobre ao meio. 4. Segure firmemente antes de inserir.

Opção 3 (Para Lily Cup™ Compact e Lily Cup™ One)

1. Segure a base do copo. 2. Comprima a abertura.

Ao selecionar uma técnica de dobragem, tenha em mente que cada corpo 
é diferente. Escolha a opção de inserção mais confortável e eficaz para si.



PORTUGUÊS   • 9

Assim como faria com um tampão, 
incline o copo em direção ao seu cóccix 
e insira-o para cima até que o caule 
esteja dentro da vagina. No Lily Cup™, a 
borda alta do copo deve estar situada na 
direção das suas costas.

Como inserir 

Sente-se na posição de cócoras e relaxe os músculos vaginais. Se necessário, 
aplique um pouco de lubrificante à base de água na abertura vaginal para maior 
conforto.

Opção 1 Opção 2

TampãoLily Cup™

O Lily Cup™ é mantido numa posição 
mais baixa do que um tampão. O final 
do caule deve ficar aproximadamente 
1,5 cm acima da abertura vaginal.
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Evitar fugas

Independentemente da sua técnica de dobragem, é extremamente 
importante certificar-se de que a parte superior do seu copo se abre 
completamente depois de inserida. Aperte delicadamente a base do copo 
(não o caule) para abri-lo dentro do seu corpo.

Para evitar fugas, certifique-se de que é criado vácuo entre o corpo 
e o Lily Cup™.

Há muitas maneiras de garantir que o vácuo é seja formado: 

         •   Rodar o copo ligeiramente para a esquerda e para a direita

         •   Mexa o copo para cima e para baixo, para frente e para trás

         •   Passe o dedo à volta do copo para confirmar que está aberto

         •   Puxe levemente o copo. Se não se move, está vedado
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Como remover e esvaziar 

Pode usar o seu Lily Cup™/Lily Cup™ Compact por até 8 horas, e recomendamos 
que esvazie o seu copo 2 a 3 vezes num período de 24 horas. Dependendo do 
seu fluxo menstrual, irá familiarizar-se com a frequência com que necessitará 
esvaziar o copo.
Para remover, lave as mãos e sente-se na posição de cócoras ou sobre 
a sanita.

Relaxe o seu corpo e use os músculos vaginais 
para empurrar o copo para baixo enquanto 
segura o caule para puxar o copo lentamente 
para baixo.

Assim que sentir a base do copo, aperte 
suavemente a base para libertar o vácuo. Se 
tiver dificuldade, mova suavemente o copo de 
um lado para o outro.
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Com cuidado, puxe o caule para baixo e quando 
sentir que a base está quase de fora, incline-a 
ligeiramente para evitar derrames.

O que deve fazer se tiver dificuldade em remover o seu Lily Cup™?

Permaneça calma se não conseguir remover o copo - é normal ter um pouco 
de dificuldade inicial com a remoção. Numa posição de cócoras, use uma 
série de movimentos suaves com os músculos vaginais para mover o copo 
para baixo.

Se tiver mais alguma dúvida, contacte o seu médico.

Despeje o fluido menstrual na sanita, lave o recipiente e reinsira-o (consulte 
“Limpeza e manutenção” na pág. 15). Se não for possível limpar o seu copo, 
você poderá reinseri-lo sem o lavar desde que as mãos estejam limpas.
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Como saber qual o tamanho correto do Lily Cup™ para si?

Como o corpo de uma mulher sofre várias mudanças durante a vida, o Lily 
Cup™ está disponível em dois tamanhos diferentes (excepto o Lily Cup™ One 
que apenas está disponível num tamanho). O Lily Cup™ foi desenhado para 
conferir máximo conforto e não deverá ser sentido quando utilizado. Se sentir 
algum desconforto, deverá ser necessário alterar o tamanho a usar.

Altere seu tamanho se:

•

•

•

Estiver a usar o tamanho A e sente que seu copo não está a recolher com 
segurança o fluxo menstrual e / ou tem manchas continuamente, mude para 
o tamanho B.

Estiver a usar o tamanho B e acha difícil inserir e / ou sentir algum desconforto 
durante o uso, altere para tamanho A.

Se achar que o Lily Cup™ é um pouco longo, poderá achar o Lily Cup™ 

Compact a melhor opção para si.

Como escolher o seu tamanho
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Guia de tamanhos

Tamanho A

• Eu não tive nenhum parto

• Eu dei à luz por cesariana

Tamanho B

• Eu dei à luz naturalmente

• Eu tenho músculos
   pélvicos fortesr

Lily Cup™Lily Cup™ Lily Cup™

  One Size
• Perfeito para 

iniciantes
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Limpeza e cuidado

Limpar e armazenar corretamente o Lily Cup™ garantirá que ele dure por 
vários anos. Substitua o seu copo se notar quaisquer cortes, perfurações 
ou um material pegajoso/oleoso a formar-se no silicone. Uma leve 
descoloração é normal e pode ocorrer com o tempo. Isso não afetará a 
função ou a segurança do Lily Cup™.

Primeira 
utilizaçãouso

Uso Regular 

Mergulhe totalmente o Lily Cup™ em água a ferver entre 5 a 
8 minutos. Não ferver a seco.

Lave o seu Lily Cup™ antes e depois de cada utilização 
com sabão neutro e água morna ou um produto de limpeza 
para esse fim específico. Enxague completamente para 
remover qualquer sabão ou resíduo de sabonete, pois isso 
pode causar irritação mais tarde. Para uma limpeza mais 
completa, ferva o seu copo com a frequência que desejar. 
Se não tiver acesso a água (numa casa de banho pública) 
apenas esvazie, limpe-o com papel e reinsira-o. Poderá 
lavá-lo no próximo momento conveniente.
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Armazenamento

Recomendamos guardar o seu Lily Cup™ na bolsa antibacteriana fornecida. 

Cuidado: Por favor, não use vinagre, produtos de limpeza agressivos, 
substâncias à base de petróleo, óleo da árvore do chá, álcool ou água 
sanitária para limpar o Lily Cup™. Se tiver alguma dúvida sobre produtos de 
limpeza a evitar, entre em contato com customercare@intimina.com

Síndrome do choque tóxico (SCT) 

SCT é uma rara mas séria doença que pode ser fatal e que tem sido ligada 
ao uso prolongado de tampões de alta absorção. Os sintomas podem incluir 
febre alta e repentina, vómitos, diarreia, tontura, baixa pressão sanguínea e 
vermelhidão na pele, como se fosse queimadura solar. Se tiver algum destes 
sintomas ao utilizar o seu Lily Cup™, remova-o e contate o seu médico 
imediatamente. Mulheres que tenham tido síndrome do choque tóxico, não 
devem utilizar qualquer tipo de proteção interna, incluindo copos menstruais. 
Lily Cup™ foi concebido para ser utilizado somente durante a menstruação. 
Certifique-se que lava as suas mãos e o seu copo menstrual meticulosamente 
antes e depois de cada utilização com água quente e sabão.
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O Lily Cup™ não é um contraceptivo e não previne contra a gravidez e /
ou doenças sexualmente transmissíveis. Retire o seu Lily Cup™ antes da 
relação sexual.

Interrompa o uso e entre em contato com um médico se sentir dor ou 
desconforto ao usar o Lily Cup™.

Manter fora do alcance de crianças e animais. 

Não exponha o Lily Cup™ a chamas.

O Lily Cup™ não precisa de ser removido para defecar.

Não use Lily Cup™ se teve anteriormente SCT.

•

•

•

•

•

•

Avisos e Recomendações
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Se tiver mais dúvidas ou preocupações e/ou quiser saber mais informações 
sobre os produtos Intimina, visite www.intimina.com ou envie um email 
diretamente para customercare@intimina.com.

Isenção de responsabilidade: Os utilizadores do Lily Cup™ fazem-no por sua 
conta e risco. Nem a Intimina nem os seus comerciantes assumem qualquer 
responsabilidade ou obrigação pelo uso do Lily Cup™.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

© 2021 LELOi AB. Todos os direitos reservados.

Fabricado por: Suzhou Armocon Technology Co Ltd, 3-5 / F, No. 77 Suhong Middle
Estrada, SIP, 215027 Jiangsu, China

Sede: LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suécia
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