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Hogyan válassz intimkelyhet? 
 
 

Ha azt fontolgatod, hogy megvedd az első intimkelyhedet, jó úton jársz!  

Egy új világba fogsz belépni, amely jobban megőrzi a tested és a bolygónk 

egészségét is. 

 

Szeretnéd szabadabbnak, tisztábbnak, szexibbnek érezni magad azokon a 

bizonyos „nehéz napokon”? Ne halogasd tovább a döntést, hidd el, az 

egyetlen dolog, amit utólag bánni fogsz, hogy miért nem lépted már meg 

hamarabb. 

 

Ha már tapasztalt intimkehely használó vagy, de szeretnél egy újat 

kipróbálni, talán Neked is segíthetek abban, hogy olyat találj, amely jobban 

illeszkedik hozzád és az igényeidhez. 

 

Ebben a kis összefoglalóban megpróbáltam összeszedni, hogy milyen 

szempontokat érdemes figyelembe venni egy intimkehely vásárlásakor. Az 

intimkehely egy fantasztikus eszköz, olyan alternatívát kínál, amely 

kényelmet és biztonságot ad a menstruáció során, de mivel mindenkinek 

más egy kicsit a teste, más-más intimkehely válhat be számára legjobban. 

 

Kezdjük is el! 

 
Minél inkább tisztában vagy az anatómiáddal, annál könnyebben találod 

meg a saját tested számára megfelelő intimkelyhet. 

 

A hüvely egy jól táguló, 7-10 cm hosszú és 2-3 cm széles, izmos falú, elölről 

és hátulról lapított cső. A függőleges 

helyzetéhez képest 30-40 fokos szöget 

bezárva indul enyhén hátrafelé dőlve 

a kismedence belseje felé. A hüvelyt 

belülről gyűrött nyálkahártya borítja, 

falán számos domborulattal.  

A hüvelybe felülről mintegy belóg a 

méhnyak hüvelyi része, amit körülölel 

a hüvely.  

A menstruáció során a vér a 

méhnyakon keresztül jut a hüvelybe, 
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ahol az intimkehely összegyűjti. 
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Találd meg a méhnyakad! 
 

Meg kell tudnod, hogy hol helyezkedik el a méhnyakad: „alacsonyan” vagy 

„magasan” – ez segíteni fog abban, hogy megtaláld a megfelelő 

intimkelyhet, és abban is, hogy megtanuld a helyes felhelyezést. 
 

Hogyan keresd meg a méhnyakad? 
 

1) Moss alaposan kezet, és lassan dugd a mutató vagy a középső ujjad 

(vagy a kettőt együtt) a hüvelybe. 

 

2) Nyúlj fel egészen addig, míg meg nem érzed a méhnyakat.  

 

A méhnyak tapintása hasonló, 

mintha az orrod hegyét érintenéd 

meg, ezt az érzést keresd.  
 

Van, aki egész alacsonyan, 2-3 cm 

mélyen találja, de olyan is akad, 

aki el sem éri az ujjaival, olyan 

magasan van. A legtöbb esetben 

5-8 cm mélyen van, és elérhetjük 

mutató ujjal. 

3) Ha megtaláltad, jegyezd meg, 

hogy mennyire kellett bedugnod 

az ujjad, majd húzd ki és próbáld 

megmérni egy vonalzóval, hogy 

milyen mélyen érted el, de 

legalább azt jegyezd meg, hogy 

alacsony, közepes, vagy magas és 

nézd meg a könyv végén az 

ajánlott kelyheket. 

 

4) A mérést végezd el a menstruációs ciklus több napján: a menstruáció 

előtt és a befejeződése után néhány nappal, és írd fel az 

eredményeket. Azt fogod tapasztalni, hogy a méhnyak helyzete 

változik, van, amikor magasabban, van amikor mélyebben van. 

Sokan tapasztalják azt, hogy menstruáció közben lejjebb ereszkedik, 

a kehely szempontjából ez az adat a mérvadó. 
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Bárki használhat intimkelyhet? 
 

Általában igen, de érdemes néhány szempontot figyelembe venned: 

 

 Ha méhen belüli fogamzásgátló eszközt (IUD) vagy hüvelygyűrűt 

(NuvaRing) használsz, bizonyosodj meg róla, hogy az intimkehely 

használata mellett is a helyén maradt-e az eszköz.  

Az IUD ugyan a méhen belül helyezkedik el, a jelzőszál azonban a 

hüvelyben van (ennek segítségével 

lehet ellenőrizni, hogy megvan-e még), 

ezért előfordulhat, hogy véletlenül 

kihúzzuk az intimkehellyel együtt. Ha 

IUD-t használsz, beszélj az orvosoddal, 

hogy ajánlja-e az intimkehely 

használatát, és a nem kívánt terhesség 

megelőzése érdekében ellenőrizd 

gyakran, hogy megvan-e még. 

 

A hüvelygyűrűvel hasonló a helyzet, ez is könnyen elmozdulhat, sőt 

sokan tapasztalják, hogy gyakran 

kijön, amikor kiveszik a kelyhet. Ha 

rögtön visszateszed a gyűrűt, nincs 

probléma, de sokakat zavar, ha kijön. 

Ha mindig odafigyelsz arra, hogy a 

gyűrű a helyén legyen, nem 

befolyásolják egymás hatékonyságát. 

 

 Sokan azt tapasztalják, hogy ha áttérnek az intimkehely 

használatára, ritkábban görcsöl a hasuk a menzesz során, kevésbé 

erős a vérzésük, és rövidebb lesz a menstruáció hossza.  

 

 Ha még nem múltál el 18 éves, kérj engedélyt a szüleidtől vagy 

nevelődtől, ha intimkelyhet szeretnél vásárolni. 

 

 Ha még szűz vagy, akkor is használhatsz intimkelyhet (kimondottan 

tiniknek való méretet a Naturcup és a MeLuna gyárt), de tudd, hogy 

elszakíthatja a szűzhártyát, ezért ha a vallásod vagy egyéb okok miatt 

szeretnéd megőrizni a szüzességed, akkor inkább várj. 

 

 Ha még nem élsz szexuális életet, akkor is nyugodtan használhatod 

az intimkelyhet, de mivel nem ismered még olyan „mélyrehatóan” a 

tested, előfordulhat, hogy kellemetlennek fogod találni. 
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Előnyök és Hátrányok 

 
 

Az intimkehely előnyei: 
 

 Akár 12 órán át bent hagyhatod 

 2-4-szer nagyobb a kapacitása a tamponénál 

 Hosszú távon rengeteget spórolsz vele 

 Kevesebb szemetet termelsz, jobb a környezetnek 

 A folyadékot összegyűjti, és nem felszívja, ezért nem okoz 

hüvelyszárazságot 

 Csökkentheti a görcsöket 

 Még soha nem hozták összefüggésbe TSS-sel (Toxikus Sokk 

Szindróma, amely a tampon használata mellett előfordulhat) 

 Lehetővé teszi a vérveszteség pontos nyomon követését 

 Könnyű tisztán tartani 

 Kényelmes 

 Biztonságos 

 Ha minden jól megy (jó a méret, jól helyezted fel), nem szivárog 

 5-10 évig is használható 
 

Az intimkehely hátrányai: 
 

 Bizonyos egészségügyi problémák vagy fogamzásgátlási mód mellett 

nem használható 

 Nem használható gyermekágyi időszak alatt 

 Tanulni kell a használatát 

 Ha nem találod el a megfelelő méretet, típust, szivároghat 

 Ha változik a tested (szülés, „öregedés”), valószínűleg újat kell venned 

 Munkahelyen, nyilvános WC-ben problémásabb lehet a tisztítása
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Milyen intimkehely típusok vannak? 
 

 

 

1. Egyszer használatos és többször használható intimkelyhek 

 
 

Hagyományos, többször használható intimkehely: 

 

 Az anyaguk Orvosi szilikon, TPE vagy Latex 

 Többször használható, márkától függően 1-10 évig 

 Több méretben kapható (a legtöbb gyártó 2 

méretet készít, de van, amelyiknél szélesebb a 

méretválaszték, pl. MeLuna) 

 Különböző alakú, átmérőjű, hosszúságú típusok 

léteznek 

 Színtelen vagy színezett anyagból készülnek 

 Több hajtogatási és felhelyezési mód közül választhatsz 

 Sterilizálható 

 12 órán át is egyfolytában a hüvelyben maradhat 

 1-2 márkát használva ide tartozik az összes intimkehely 

 

 

Eldobható, egyszer használható kehely: 

 

 Általában csak 1 méret van belőle 

 Más a felhelyezése, és a kivétele, mivel nincs szára 

(egyeseknél nagyobb „vérfürdővel” jár, mint a 

hagyományos intimkehely) 

 Másként helyezkedik el a hüvelyben, mint a 

hagyományos intimkehely 

 Általában vagy egy teljes menstruáció alatt, vagy 12 

órán át használható 

 Használata közben is lehet szexelni 

 12 órán át is egyfolytában a hüvelyben maradhat 

 Általában polimer anyagból készül 

 Néhányan túl keménynek és kényelmetlennek érzik a peremét 

 A SOFTCUP gyárt ilyen intimkelyhet 
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2. Többféle anyagból készülnek 
 

Orvosi szilikon  

A legtöbb gyártó szilikont használ az intimkelyhek gyártásához, mert 

biztonságos, hypoallergén és jól sterilizálható. Az orvosi szilon szigorú 

gyártástechnológiája lehetővé teszi, hogy az egészségügyben is 

alkalmazható legyen. 

 

TPE  

A TPE (termoplasztikus elasztomer) egy speciális, hőre lágyuló műanyag. 

Tulajdonságai hasonlóak, mint az orvosi szilikonénak, ugyan olyan puha, 

rugalmas, és sterilizálható, de olcsóbb az előállítása, ezért sok orvosi 

műszert gyártanak TPE-ből. (A MeLuna TPE-ből készül.) 

 

Latex  

A latex egy gumi fajta. Allergizálhat, ezért kevés gyártó választja ezt az 

intimkehely anyagául (ilyen pl. a Keeper).  
 

 

3. Alak és forma 
 

A különböző gyártók többféle alakú és formájú intimkelyheket fejlesztettek 

ki a maximális kényelem és kapacitás érdekében. 

Van „V” alakú, „U” alakú, gömbölyű, harang alakú, stb… 

A „V” alakú kelyhet (pl. Naturcup) általában kevésbé találják 

kényelmesnek azok, akiknek alacsonyan van a méhnyaka, ők inkább a 

szélesebb, kevésbé karcsú kelyheket részesítik előnyben. 
 

 

4. Hosszúság 
 

A megfelelő hosszúságú kehely kiválasztásához fontos tudnod, hogy hol 

helyezkedik el a méhnyakad, milyen hosszú a hüvelycsatorna. 

Ha a hüvelyhosszhoz képest túl nagy a kehely, vagy alul lóg ki és birizgál, 

vagy felül, a méhnyaknál nyom. Ha túl kicsi, akkor nagyon mélyre tud 

kerülni a hüvelyben, és nehéz elérni, így a kivétele lehet problémás. 

Ne ess kétségbe, ha nem vagy „átlagos”, rengeteg márka létezik, biztos 

találsz megfelelőt. Sok márkának méretre vágható a szára, más típusoknak 

olyan az alakja, hogy rövid méretben is optimális kapacitása legyen, és 

létezik olyan is, amelyet kimondottan rövid hüvellyel vagy alacsonyan 

elhelyezkedő méhnyakkal megáldott hölgyeknek terveztek (pl. MeLuna 

Shorty). 
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5. Átmérő  
 

Fontos szempont az átmérő is, több tényező befolyásolja, hogy mekkorára 

van szükséged. 

Erősek a hüvelyi izmaid? Szűz vagy? Szültél már? Volt valamilyen hüvelyi 

rekonstrukciós műtéted? Milyen a testalkatod? 

Ha túl nagy az intimkehely átmérője, kényelmetlen lehet, görcsöket 

okozhat, nyomhatja a húgyhólyagot, és előfordulhat, hogy nem tud teljesen 

kinyílni. 

Ha túl kicsi, szivároghat, nem marad a helyén, és szintén kényelmetlen. 

 

6.  Szár 
 

Először is: ne felejtsd el, hogy nem a szárnál fogva kell kirángatni a kelyhet, 

a szár arra való, hogy az ujjaidat a kehely aljához vezesse, hogy össze tudd 

kicsit nyomni a kehely alját, mert így könnyen, erőfeszítés nélkül jön ki. 

 

Sima szár 

A hagyományos szár általában viszonylag hosszú és 

levágható, teli vagy belül üreges kialakítású.  Praktikus, ám 

sok hölgy panaszkodik arra, hogy a vágás után élesebb lesz 

a felület, nem olyan kényelmes, mint előtte. (Ilyen pl: 

Mooncup, Yuuki, Lunette, LadyCup, MeLuna stem)  

 

Vékony szár   

Tényleg nem arra való, hogy rángasd, viszont nagyon 

kényelmes, szinte észrevétlen. (pl. Sckooncup, Claricup) 

 

Gömb  

A rövid, gömb formájú szárat sokan nagyon kényelmesnek 

találják, hátránya, hogy ha túl hosszú, nem olyan könnyen 

alakítható vágással. (pl. Naturcup, MeLuna ball, Luna cup) 

 

Gyűrű   

A gyűrűs szárat azért szeretik, mert könnyű megfogni, álta-

lában a kezdők választják. (pl. MeLuna ring, FemmyCycle) 

 

Lapos szár   

A lapos szárat könnyű megfogni, viselése kényelmes, 

általában levágható. (pl. Lunette, Natural Mamma, Luv Ur 

Body) 
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7. A kis lyukak (légrések) 
 

 A légrések segítik az enyhe vákuum hatás kialakulását és 

megszűntetését kivételkor, nélkülük nem működne jól az 

intimkehely. 

A praktikum szempontjából is fontos a légrések helye és 

mérete. Amikor a kehely elkezd megtelni, és a folyadék 

szintje eléri a légréseket, szivárogni kezd. Ezért azoknak 

a kelyheknek, ahol a lyukak viszonylag alacsonyan 

vannak, jóval kisebb a tényleges kapacitása annál, mint amit maximális 

kapacitásként megadnak. 

 

Ezért, ha azt szeretnéd figyelembe venni a választásnál, hogy mekkora az 

egyes intimkelyhek kapacitása, ne a teljes kapacitás értékét nézd, hanem 

a légrésekig mért adatot. 

 

Némely gyártó nagyobb, mások egész apró lyukakat tesznek az 

intimkehelyre, vagy már a gyártás során, vagy utólag. 

 

A kis lyukakat tisztán kell tartani: ha eltömődnek, nem jut be elegendő 

levegő, a higiénia szempontjából pedig még fontosabb, hogy rendesen 

megpucold őket. Hasznos segítséget nyújt ehhez a kis (fogköz tisztító) kefe, 

melyet a MeLuna is forgalmaz. 

 

 

8. Keménység 
Vannak gyártók, melyek a keményebb intimkelyhek 

mellet tették le a voksukat (Pl. Mooncup, Keeper), mások 

puhábbakat gyártanak (pl. LadyCup, FleurCup, 

Naturcup, Sckooncup, Ruby Cup, Si-bell, Shecup), és 

többen készítenek többféle keménységűt (pl. a MeLuna 3 

keménységben elérhető, a Yuuki 2 félében).  

 

A köztudatban az terjedt el, hogy a keményebb 

intimkehely könnyebben kinyílik, ez általában igaz is, de 

nem csak a keménységen múlik, hanem a kehely egyensúlyán is. Egy jól 

megtervezett puha intimkehely ugyanolyan könnyen használható, mint 

egy keményebb. A Sckooncup pl. büszke arra, hogy egy 3 éves tervezési 

folyamat eredményeként, a külső-belső ívek, a szögek, a különböző 

területek különböző falvastagságának összehangolásával egy olyan 

intimkelyhet fejlesztettek ki, amely puhaságával maximális kényelmet 

nyújt, és ugyanolyan könnyen kinyílik, mint más, keményebb kelyhek. 

http://intimkehely.info/webaruhaz/intimkehely-tisztito-kefe/
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9. Színes és színtelen intimkelyhek 
 

A színtelen intimkelyheket sokan azért 

szeretik, mert jobban látszik benne minden: 

könnyebben nyomon lehet követni az 

összegyűjtött menstruációs váladék állagát és 

mennyiségét, ezen kívül vannak, akik tartanak 

a színező anyagoktól.  

Hátrányuk, hogy idővel általában erősen 

elszíneződnek. 

 

A színezett intimkelyheket praktikus okból azért 

szeretik sokan, mert kevésbé színeződnek el a 

használat során, de sokan csábulnak el azért is, mert 

szép színekben készülnek, „csajosabbak” az unalmas, 

színtelen társaiknál.  

 

 

10. Kapacitás 
 

A kehely kapacitása is fontos paraméter lehet, különösen, ha erős a 

vérzésed. Persze lehet egy kisebb kelyhet gyakrabban üríteni, de 

kényelmesebb, ha ritkán kell foglalkozni vele. A kehely mérete alapvetően 

meghatározza a kapacitását, de egyes gyártók relative kis méret esetén is 

elég nagy kapacitást tudtak elérni a forma optimalizálásával. 

Ha még nem használtál intimkelyhet, a 

tamponcsere gyakorisága segít belőni, 

hogy milyen kapacitású kehelyre van 

szükséged.  

Számold ki, hogy egy nap hány tampont 

használsz. Nézd meg egy átlagos és egy 

erős napon is. Add össze az alábbi lista 

alapján, hogy mennyi a napi „termés”. Az 

erős napokon valószínűleg nem elég 12 

óránként cserélni, de egy átlagos napon 

elég 12 órás átlaggal számolni. 

Az így kapott érték alapján látni fogod, hogy kisebb (10-16ml), közepes (17-

22ml) vagy nagy kapacitású (23-37ml) intimkehelyre van szükséged. 
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11. Egyéb tényezők 
 

A méretválasztás során gyártók által megadott életkor/szülési előzmény 

paramétereken kívül egyéb tényezőket is érdemes számításba venni: 

 

 Ha még szűz vagy, rövid ideje menstruálsz, vagy szűk a hüvelyed, 

előfordulhat, hogy egy puha kehely nem nyílik ki megfelelően. 

 A túl kemény intimkehely egyeseknél irritációt vagy görcsöt okozhat. 

 Ha vékony a testalkatod és inkább alacsony vagy, vagy rendszeresen 

végzel intimtornát, kegel gyakorlatokat, lovagolsz, pilatest, jógát 

vagy rúdtáncot gyakorolsz, akkor nagy eséllyel kényelmesebbnek 

találod a kisebb átmérőjű intimkelyheket. 

 Ha magas vagy (170cm felett), vagy testesebb, vagy gyenge a hüvelyi- 

medencefenéki izomzatod, akkor fiatalabb kor esetén is lehet, hogy 

jobban működik egy nagyobb méret. 

 

Javaslatok 
 

Talán van már némi képed arról, hogy milyen típusú kelyhet keresel, de 

még így is előfordulhat, hogy nem lesz elsőre tökéletes, sokan próbálnak 

ki több típust, mire végre megtalálják az ideálist, de remélem tudtam se-

gíteni a szempontokkal.  

Lássuk akkor a konkrét javaslatokat a fontosabb szempontok szerint. 

 

Hosszúság  

 

A kehely hosszúságánál két dolgot kell figyelembe venni, a teljes hosszt és 

a szár nélküli hosszt, hiszen sok esetben a szár rövidebbre vágásával orvo-

solható a probléma abban az esetben, ha túl hosszú lenne. 

Alacsonyan fekvő méhnyak: 

ha kimondottan alacsony, nem igazán nagy 

a választék, legkisebb és kimondottan erre 

a problémára fejlesztett a MeLuna Shorty, 

amely különböző méreteket is kínál, de 

szóba jöhet még a FemmyCycle, a LilyCup 

Comact, a Lunette és a Lena cup is. 

Közepes: itt a legnagyobb a választék (a mi kínálatunkban is), MeLuna, 

Claricup, Yuuki, Organicup, Iriscup, Ruby Cup, Sckooncup, LadyCup… 

Magasan fekvő méhnyak: a hosszabb kehely azért jobb, mert a kisebbek túl 

mélyre „mászhatnak” a hüvelyben, nehezebb őket kivenni. Ilyenek: Natur-

cup, Lily Cup, Luv Ur Body, Yuuki 2. 
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Keménység  

 

A keményebb kelyhek általában könnyebben kinyílnak a hüvelyben, ke-

vésbé szivárognak, ám jobban nyomják a hüvely falát, kényelmetlen érzést 

kelthetnek. A puhább kelyheket kényelmesebb viselni, de nehezebb hasz-

nálni: nehezebben nyílnak ki, hajlamosabbak szivárogni. Persze ez nem 

törvényszerű, az egyéni adottságoktól függ, hogy kinek mi válik be jobban. 

 

Puha: MeLuna SOFT, Sckooncup, Femmy Cycle, Si-Bell, CupLee, SheCup, 

Ruby Cup, LadyCup, Iris Cup, Fleur Cup, FemmeCup. 

 

Közepes keménységű: MeLuna, Claricup, Naturcup, Yuuki Soft, Lunette S, 

Diva Cup, JuJu, Miacup 

 

Kemény: Yuuki Classic, MeLuna SPORT, Mooncup, Lunette L., Keeper 

 

(Mivel kevés gyártó adja meg a keménységre vonatkozó shore értéket, elég 

nehéz rangsorolni, az interneten talált infókat gyűjtöttem össze, pl: 

https://menstrualcupinfo.wordpress.com/cup-stiffness-comparison-chart/) 

 

Kapacitás  

 

Mint már írtam korábban, nem feltétlenül mérvadó a gyártó által megadott 

maximális kapacitás érték, inkább a légrésekig mért kapacitást nézd, 

ugyanis korábban el szoktak kezdeni szivárogni a kis lyukak miatt, mint-

hogy teljesen megtelnének. (És azért, mert a hüvely alakja egy kicsit lapí-

tott, így a kehely valamennyire össze van nyomva). 

Ha megvan, hogy a hüvely hossza alapján kb. mekkora kehelyre van szük-

séged, hasonlítsd össze a kapacitásukat. Pl. ha kis méretű (rövideb) kelyhet 

keresel nagyobb kapacitással, vedd figyelembe, hogy a 48mm hosszú 

MeLuna M kapacitása 20ml, míg a 49mm hosszú Yuuki 1 kapacitása csak 

13ml. Vagy ha a szárral együtt vett hosszúságot nézzük, 65mm-rel több tí-

pust is találunk, a kapacitásuk viszont 22 és 30ml között változik.  

 Yu 1 Nc. 0 MeL.  S Cla S 
MeL. 

M 

Nc. 

1 
MeL.  L Yu 2 Nc. 2 Cla L 

MeL. 

XL 

Kapacitás a légrésekig, 

ml. 
13 15 15 18,5 20 22 24 25 26 27 30 

            

Hosszúság, mm. 67 56 53 74 57 65 62 65 65 74 65 

Szár nélküli hossz, mm. 49 46 45 
 kb 

46 
48 55 51 56 55 

 kb 

52 
56 

A „mi” márkáink adatait itt találod: http://intimkehely.info/blog/osszeha-

sonlitas/intimkelyhek-osszehasonlitasa/ 

Sok más típus paramétereit pedig itt, itt és itt. 

http://intimkehely.info/blog/osszehasonlitas/intimkelyhek-osszehasonlitasa/
http://intimkehely.info/blog/osszehasonlitas/intimkelyhek-osszehasonlitasa/
https://menstrualcupreviews.net/basic-comparison/
http://menstrualcup.co/compare-menstrual-cups/
http://putacupinit.com/chart/
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Összeírtam a nálunk kapható típusok előnyeit és hátrányait (saját és vá-

sárlói visszajelzések alapján): 

 

 Előnyök Hátrányok 

Naturcup  - nagyon kényelmes szár meg-

oldás 

- viszonylag puha, kényelmes - 

orvosi szilikon 

- 3 méretben kapható, kimon-

dottan tiniknek való is van 

- az 1-es méretnek is viszony-

lag nagy a kapacitása 

- a puhasága miatt nehezebben 

nyílik ki, több gyakorlást igé-

nyelhet 

- csak színtelen kapható 

- mindkét nagyobb méret egy-

forma hosszú (előfordulhat, 

hogy nagy lesz, főleg ha ala-

csonyan van a méhszájad) 

MeLuna - 8 méret közül választatod a 

számodra legmegfelelőbbet 

- sokféle szár megoldás közül 

választhatsz  

- 3 féle puhaság (30/40/50 

shore) 

- gyönyörű színek 

- tudomásom szerint ők gyárt-

ják a piacon a legkisebb és a 

legnagyobb kelyhet 

- nem feltétlenül hátrány, de 

tudnod kell, hogy ez nem or-

vosi szilikonból készül, az 

anyaga egy, az egészségügy-

ben is széles körben használt 

műanyag (TPE) 

- csak 3 évig ajánlja a gyártó a 

használatát (de az ára keve-

sebb, mint 1 év alatt megtérül) 

Yuuki

 

- orvosi szilikon  

- 2 féle puhaság (40/60 shore)  

- tartozék mikrós sterilizáló 

pohár 

- könnyen kinyílik, kezdőként 

ideális lehet 

- az üreges szár kényelmesebb, 

mint a sima, merevebb, kemé-

nyebb változatok 

- A dupla csomag (kétféle mé-

ret vagy keménység) ára na-

gyon kedvező 

- kissé merev, vastagabb anyag 

- a classic sokaknak túl ke-

mény 

- az 1-es méret kapacitása elég 

kicsi 

- csak színtelen kapható 

 

Claricup - Jelenleg az egyetlen biokom-

patibilis, antimikrobiális or-

vosi szilikonból készült intim-

kehely: 1%-os koncentráció-

ban ezüst-mikrorészecskéket 

kevertek a szilikonba, amely 

hatékony a baktériumok, gom-

bák, egyéb kórokozók széles 

spektruma ellen, ez által az in-

timkehely anyaga önmagában 

is gátolja a kórokozók megje-

lenését a felületén 

- puha, de könnyen kinyílik 

- nagyon kényelmes szár 

- Tartozék sterilizáló/tároló po-

hár 

- Az alja nincs bordázva, ami 

egy picit nehezebbé teszi a ki-

vételt 

- Mivel nincs bordázva, legin-

kább a szár segítségével lehet 

kivenni, ami a vékonyságát te-

kintve egy kicsit para (bár még 

senki sem szólt, hogy elsza-

kadt volna) 

- Csak egyféle színben készül 
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Tanácsok kezdőknek – Tippek az első használathoz 
 

 Az első használat előtt forralással fertőtlenítsd a kelyhet. Figyelj rá, 

hogy elegendő vízben legyen végig, ne érjen az edény falához, aljához. 

5 percig forrald, ne hagyd közben felügyelet nélkül. 

 

 Az első alkalmakkor a biztonság kedvéért gondoskodj dupla 

védelemről, legalább tisztasági betétet használj. 

 

 Jobb, ha az első napokon otthon tudod tesztelni, hogy megszokd a 

felhelyezést és a kivételt, így magabiztosabb leszel, ha majd idegen 

helyen (munkahely, stb.) kell csinálnod.  

 

 Sokan kipróbálják előre, menstruáció előtt. Semmi értelme a „száraz” 

tesztnek, és mivel ilyenkor más az anatómia, mint menzesz idején, 

kényelmetlen és fájdalmas is lehet. 

 

 Lazíts! Ha nem tudod elengedni magad és ellazítani a hüvelyi 

izmokat, nehezebb és kényelmetlenebb a kivétel. Normális, hogy 

izgulsz az elején, de ne stresszed magad! 

 

 Ha problémád van a felhelyezéssel vagy a kivétellel, állj meg, vegyél 

néhány mély lélegzetet. Lassan szívd be az orrodon és fújd ki a 

szádon. Lazíts.  

 

 Felhelyezésnél használhatsz vízbázisú síkosítót vagy csak egyszerűen 

vizezd be a kelyhet. 

 

 Amíg nem tapasztalod ki, hogy hány óránként kell üríteni, csináld 

olyan gyakran, ahogy tampont szoktál cserélni, így látni fogod, 

mennyivel bír többet. 

 

 Ha a kivételnél nem találod, vagy nem éred el a szárat, ne ess 

kétségbe! Lélegezz mélyen, lazítsd el a hüvelyi izmokat, guggolj le, és 

nyomj úgy, mint kakiláskor (vagy szüléskor). Lejjebb fog jönni, és 

könnyen ki tudod szedni. 

 

 Ne a szárat rángasd, ne annál fogva próbáld kihúzni! Csípd össze két 

ujjal az intimkehely alját, nyomd kicsit össze, ettől elenged a vákuum, 

döntsd egy kicsit jobbra-balra, és óvatosan húzd ki. 
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 Ha úgy érzed, hogy nem jön ki, akkor még tartja a vákuum. Ne húzd 

tovább, csak mozgasd meg, próbálj levegőt juttatni a kehelybe. 

 

 Ha a WC-n ülve veszed ki, vigyázz, nehogy beleejtsd. Fogd meg jól, 

inkább a kezedet maszatold össze, mint hogy elússzon… 

 

 Ha az első próbálkozások nem olyan sikeresek, ne csüggedj, van, 

akinek 3-4 ciklusba telik, mire igazán ráérez. 

Minden ember más, ami az egyiknél jól működik, nem biztos, hogy 

működik a másiknál, főleg az intimkehellyel kapcsolatban. Az 

egyetlen módszer, hogy rájöjjél, hogy melyik méret, típus, hajtogatási 

vagy kivételi mód a legalkalmasabb számodra az, hogy kísérletezz. 

Minél jobban megismered a testedet, annál könnyebben, biztosabban 

és sikeresebben fogod tudni használni a kelyhet. 

 

 Ha kérdéseid vannak, konzultálj a nőgyógyászoddal, az intimkehely 

gyártójával vagy forgalmazójával. 

 

Sterilizálás 
 

Többféle sterilizálási mód közül választhatsz, bármelyik megfelelő, válaszd 

azt, amelyik számodra a legszimpatikusabb: 

 

 Forralás: csak a tűzhely, egy edény és víz kell hozzá, és 5-10 perc. 

Egyszerű, praktikus, de sokan nem szeretik összehozni az 

intimkelyhet és a konyhát. 

 

 Mikrós sterilizáló pohár: Egyes gyártók tartozékként adják (pl. Yuuki, 

Claricup), de mindegyik típushoz használhatod bármelyik márkát. 

Előnye, hogy csak víz kell hozzá (és egy mikrosütő), hátránya, hogy 

kiforr belőle a víz, így sokak számára megintcsak nem elég higiénikus 

a konyhában. 

 

 Sterilizáló tabletta: Ez is nagyon egyszerű, főleg, ha olyan méretű 

tablettát használsz, ami 1 pohár vízhez elegendő (Milton Mini), mert 

a nagyobb méretűnek csak az 1/16-ad része kell egy ekkora adaghoz, 

amit nem egyszerű kezelni, több litert pedig felesleges legyártanod.  

 

 Sterilizáló folyadék: Ezt érdekes módon egyik gyártó sem említi, 

pedig szintén egyszerű és könnyű adagolni kis mennyiség esetén is. 
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Néhány hasznos link a www.intimkehely.info oldalról: 
 

 Az általunk forgalmazott intimkelyhek összehasonlítása több 

paraméter alapján:  

http://intimkehely.info/osszehasonlitas/intimkelyhek-

osszehasonlitasa/ 

 Ha érdekel, milyen tapasztalatokat írtak vásárlóink, böngéssz a 

vásárlói vélemények között: http://intimkehely.info/vasarloi-

velemenyek/ 

 

Néhány itthon is kapható intimkehely ára: 
 Yuuki: 5300-8490 Ft 

 Mooncup 11000 Ft 

 Naturcup 9850 Ft 

 Ladycup 8490 Ft 

 MeLuna 5900 Ft 

 Claricup 9850 Ft 

 iCare 5590 Ft 

 Bio Intimo 5200 – 5500 Ft 

 Cala 8990 Ft 

 Noname kínai termékek már 1500 Ft-tól 
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