
How to Use the FemmyCycle® Please do not use the FemmyCycle® until you have read and under- stood the 
instructions thoroughly. We also strongly recommend watching this video: http://video.FemmyCycle.com. The 
FemmyCycle® cup is unlike any other menstrual cup — so even an experienced cup user will need to learn how 
to use the FemmyCycle®. 

FemmyCycle® Cup is an innovative, reusable menstrual cup. 
 • Made of 100% Medical Grade Silicone
 • Unique, patented, no-spill design minimizes mess and leakage
  • The ring makes removing the FemmyCycle® simple and comfortable

Indications for use: The FemmyCycle® is a receptacle placed in the vagina to collect blood and cellular debris 
discharged from the uterus via the cervix during menstruation.

Safety InfoSafety Information: If you have any medical or gynecological concerns, consult with your clinician before using 
the FemmyCycle®. The information provided here does not replace your doctor’s advice. We recommend that 
you wash your hands and genital area with warm water or with unscented baby wipes before using the 
FemmyCycle®. Be careful not to scratch yourself with your fingernails. The FemmyCycle® does not contain latex 
or animal products.

How to Insert the FemmyCycle®
1)1) Wash your hands and genital area with warm water or unscented baby wipes. Sit on the toilet with your knees 
apart, or squat or stand with one leg raised on the toilet seat. 2) Fold down the rim of the FemmyCycle® and 
compress it firmly (see figure 1). 3) Fold the rim at the notch into a tight “C” shape or use the “tulip fold” (see 
figures 2, 3 and 4), trapping air inside the FemmyCycle® (the trapped air will help it to pop open when it is in- 
serted inside the vagina). 4) Holding the folded FemmyCycle® firmly with your index finger and thumb, gently 
separate your labia with your other hand and insert the FemmyCycle® slowly. Moving slowly will help it to open 
inside your vagina. inside your vagina. NOTE: The FemmyCycle® is designed not to open completely to create a small amount of 
suction helping to draw fluid into the cup. 5) Push the FemmyCycle® back towards your tail- bone until the 
removal ring enters your vagina. 6) Once the FemmyCycle® is inserted into the vagina, the rim will open enough 
to collect your menstrual flow. When inserted properly the Fem- myCycle® should not be felt. NOTE: The 
Femmy- Cycle® should sit in the lower part of the vagina to collect the menstrual fluid (see Insertion, step 3 
figure).

How to Remove the FemmyCycle® 
The FemmyCycle® can be kept inserted for up to 12 hours but may require more frequent empty- ing if you have 
a heavier flow. NOTE: Some women prefer to remove and change the FemmyCycle® in the shower. 1) Wash your 
hands. In- sert one finger into your vagina, hooking it into the removal ring. Bearing down, as if having a bowel 
movement, will make it easier to reach the ring and remove. Pull the ring down gently. 
2)2) Angle the FemmyCycle® downward during removal and hold it upright (see Removal, step 3 figure). 3) Open 
the FemmyCycle® rim and empty the contents into the toilet. Wash the FemmyCycle® with liquid soap and 
warm water and rinse it thoroughly. Alternatively, you can use the FemmyCycle® Cleaner to wash your cup (sold 
separately). Allow it to air dry or re-insert. 
Store the FemmyCycle® in the included bag�for later use. DO NOT use a microwave, detergent, alcohol, or 
sharp objects to clean the FemmyCycle®.

PPrecaution: If the FemmyCycle® is inserted properly, it should not be felt. We recommend replacing the 
FemmyCycle® kit once a year and disposing of the used kit in the trash (not the toilet). With practice, insertion 
and removal of the FemmyCycle® should only take a few seconds. The FemmyCycle® should be used only 
during menstruation. It does not protect against pregnancy or sexually transmitted diseases. 

Hvordan bruke FemmyCycle® Vennligst les og forstå bruksanvisningen før du starter å bruke FemmyCycle®. Vi 
anbefaler sterkt at du i tillegg ser denne videoen: http://video.FemmyCycle.com.
FemmyCycle® er annerledes andre menskopper, så til og med en erfaren bruker må lære seg å bruke 
FemmyCycle®.
FemmyCycle® er en innovativ, gjenbrukbar menskopp
 • laget av 100% medisinsk silikon
 • unik, patentert design med ekstra barriere som minimerer søl og lekkasje
  • Ringen gjør det enkelt og komfortabelt å fjerne FemmyCycle®

Når skal du bruke FemmyCycle® FemmyCycle® er en beholder plassert i vagina for å samle blod og cellulært 
avfall fra livmoren via livmorhalsen ved menstruasjon.

SikkerhetsinfoSikkerhetsinformasjon: Hvis du har medisinske eller gynekologiske bekymringer, snakk med legen din før du 
begynner å bruke FemmyCycle®. Informasjonen i denne bruksanvisningen erstatter ikke råd du får fra din lege. 
Vi anbefaler at du vasker hendene og underlivet med varmt vann eller uparfymerte våtservietter før du bruker 
FemmyCycle®. Vær forsiktig så du ikke klorer deg selv med neglene. FemmyCycle® inneholder ikke latex eller 
animalske produkter.

Hvordan sette inn FemmyCycle®
1)1) Vask hendene og underlivet med varmt vann eller uparfymerte våtservietter. Sitt på toalettet med knærne fra 
hverandre, eller sett deg på huk, eller stå med ett bein på gulvet og ett bein opp på toalettsetet. 2) Brett ned 
randen på FemmyCycle® og klem den godt sammen (se figur 1). 3) Brett randen ved hakket til en flat «C»-fasong 
eller bruk «tulipan»-bretten (se figurene 2, 3 og 4), som fanger luft inne i FemmyCycle® (den fangede luften vil 
hjelpe den med å åpne seg når den er satt på plass i vagina). 4) Mens du holder FemmyCycle® godt fast mellom 
pekefinger og tommel, skiller du forsiktig kjønnsleppene fra hverandre med den andre hånda, og setter sakte inn 
FemmyCycle®. Å bevege den sakte vil hjelpe den å åpne seg opp inne i vagina. NB: FemmyCycle® er designet FemmyCycle®. Å bevege den sakte vil hjelpe den å åpne seg opp inne i vagina. NB: FemmyCycle® er designet 
for å ikke åpne seg helt opp, og vil dermed lage et lite vakuum som hjelper å trekke væsken ned i koppen. 5) 
Dytt FemmyCycle® bakover mot halebeinet til ringen for å fjerne koppen kommer inn i vagina. 6) Straks 
FemmyCycle® er satt inn i vagina, vil randen åpne seg nok opp til å samle menstruasjonen. Når FemmyCycle er 
riktig satt på plass skal du ikke kjenne at den er der. NB: FemmyCycle skal sitte i den nedre delen av vagina for å 
samle opp menstruasjonen (se Innsetting, steg 3 figur)

Hvordan fjerne FemmyCycle®
FemmyCycle kan sitte på plass i opptil 12 timer, men trenger noen ganger å tømmes ved kraftige blødninger. 
NB: Noen kvinner foretrekker å fjerne og skifte FemmyCycle mens de dusjer. 1) Vask hendene. Før en finger inn i 
vagina og inn i ringen for å fjerne koppen. Presser du ned som om du skal bæsje, gjør du det enklere å få tak i 
ringen og fjerne koppen. Dra ringen forsiktig nedover. 2) Vinkle FemmyCycle® nedover ved fjerning og hold den 
rett (Se fjerning, steg 3 figur) 3) Åpne FemmyCycle® randen og tøm innholdet i toalettet. Vask FemmyCycle® 
med flytende såpe og varmt vann, og rens den nøye. Alternativt kan du bruke FemmyCycle® Cleaner for å vaske 
koppen koppen din (selges separat). La koppen lufttørke eller sett den inn igjen.
Lagre FemmyCycle® i oppbevaringsposen som følger med. IKKE bruk mikroovn, vaskemiddel, alkohol eller 
skarpe gjenstander for å rengjøre FemmyCycle®.

Viktig: Dersom FemmyCycle® er satt inn riktig, skal du ikke kjenne den. Vi anbefaler å skifte ut FemmyCycle® en 
gang i året, og kaste den brukte koppen i søppelkassen (ikke i toalettet). Ved øvelse vil innsetting og fjerning av 
FemmyCycle® kun ta noen få sekunder. FemmyCycle® skal kun brukes under menstruasjonen. Den beskytter 
ikke mot graviditet eller seksuelt overførbare sykdommer.
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