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Lời thì thầm

Vì sao nên chọn BeU Cup?

Phái yếu à,
Dù biết “ngày ấy” chẳng dễ chịu chút nào, ngày đó thật phiền toái biết bao, tâm trạng rối bời,
cơ thể mệt mỏi…
Nhưng, có một sự thật...
“ngày ấy” là ngày kỳ diệu
Bởi vì...
Nhờ có “ngày ấy” mà chúng mình mới là phụ nữ
Nhờ có ngày ấy mà phái yếu mới làm tròn thiên chức của mình.
Thế nên, hãy là chính mình, yêu thương chính mình, yêu cả những ngày ấy phụ nữ nhé! Vì BeU
thấu hiểu rằng, có thể sẽ chẳng có cách nào xóa hết được những phiền muộn ngày đó, nhưng BeU
sẽ nỗ lực hết mình cùng bạn viết nên điều kỳ diệu mang tên “ngày ấy”.
Cảm ơn sự có mặt của bạn, cảm ơn “ngày kỳ diệu” của bạn, và cảm ơn bạn đã chọn BeU Cup.
“Ngày ấy bạn yêu, làm điều bạn thích” phụ nữ nhé!
Quét QR code
để tìm hiểu chi tiết
cốc nguyệt san BeU Cup
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• Cốc nguyệt san siêu mềm với độ mềm tối ưu nhất (hardness 40), không
gây cảm giác đau hay khó chịu khi sử dụng.
• An toàn với nguyên liệu 100% silicon y tế nhập khẩu từ Warker Silicone của
Đức – Thương hiệu về Silicon lớn và uy tín hàng đầu thế giới.
• Thiết kế cho người Việt: thân cốc hình chuông nên khả năng chứa lớn hơn, lên đến 40ml “nguyệt
san”, cuống cốc độ dài vừa phải.
• Là sản phẩm cốc nguyệt san “made in Vietnam” đầu tiên đạt chất lượng quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn
FDA của Mỹ, ISO 13485 về tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại A được công nhận và cấp chứng chỉ tại
Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC.
• Thương hiệu lấy khách hàng làm trung tâm, mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế với mức giá
tối ưu cho người Việt (value for money) và trải nghiệm khách hàng tận tâm
• Cốc nguyệt san thân thiện với môi trường: có thể sử dụng nhiều lần với tuổi thọ lên đến 10 năm, có
thể tái chế và hạn chế rác thải ra môi trường.
• Thoải mái vận động mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh ngay cả bơi lội và hoạt động thể thao
• Kiểm soát mùi hôi, hợp vệ sinh, không gây ngứa ngáy, khó chịu, hạn chế viêm nhiễm

Sử dụng BeU Cup như thế nào?

Việc đầu tiên cần làm
1. Tiệt trùng/ khử trùng cốc theo hướng dẫn (Mục “vệ sinh và bảo quản”)
2. Thực hành gấp cốc theo “3 cách gấp BeU Cup” (Mục “cách gấp BeU Cup)
3. Thực hành “Đo độ cao tử cung bằng ngón tay” (Mục “đo độ cao tử cung”)
4. Đọc kỹ và làm đúng theo “Cách đưa BeU Cup vào” và “Cách tháo BeU Cup”
5. Đọc kỹ phần “Khuyến cáo của chuyên gia”
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Cách gấp
BeU Cup

Để dễ dàng đưa BeU Cup vào âm đạo, bạn có thể lựa chọn một trong những cách
gập dưới đây.

Gấp cốc
hình số 7
7

Gấp cốc
hình chữ V

Gấp cốc
hình chữ C

V

C

Cách gập hình chữ V là cách gập dễ đưa vào nhất. Tuy nhiên, bạn nên thử cả 3 cách
để xem cách gấp nào phù hợp với cơ thể mình nhất.

2

3

BeU Cup
CẨM NANG SỬ DỤNG

Cách đưa
BeU Cup vào trong

Cách tháo
BeU Cup

1

Rửa sạch tay.

1

2

3

4

Tiệt trùng BeU Cup
và rửa sạch tay.
Gấp BeU Cup theo
hướng dẫn và giữ
chặt cốc ở trạng
thái gấp.

Ngồi xổm ở tư
thế thoải mái
nhất.

Hướng miệng
BeU Cup về phía
xương cụt và từ
từ đưa BeU cup
vào trong.

Thả tay khi BeU
Cup đã nằm
khoảng 2/3 ở
bên trong, cốc sẽ
tự bung mở và
các “giác hút” ở
miệng cốc sẽ giúp
cốc bám chặt vào
thành âm đạo.

Dùng 1 ngón tay để kiểm tra quanh bầu cốc xem còn nếp gấp quanh cốc không,
đồng thời thử xoay nhẹ cốc, nếu không thể xoáy cốc hoặc chỉ có thể xoay nhẹ thì
cốc đã bung mở và nằm đúng vị trí và ngược lại.
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1

Thả lỏng cơ thể ở tư thế ngồi xổm rồi rặn nhẹ (như đi vệ sinh) để
đẩy BeU Cup ra gần cửa mình.
2

3

Đưa ngón tay vào âm đạo và tìm cuống hoặc đáy cốc, dùng tay
bóp nhẹ bầu BeU Cup để thả “giác hút” và tháo BeU Cup bằng
cách xoay theo đường zíc zắc.

3

4

Vệ sinh BeU Cup bằng dung dịch rửa cốc nguyệt san BeU Mate
hoặc nước nóng. Sau đó tiếp tục sử dụng nếu vẫn đang trong
chu kỳ hoặc bảo quản ở nơi khô thoáng sau khi hết chu kỳ.
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Vệ sinh
và bảo quản

Vệ sinh cốc
 Rửa BeU Cup bằng bằng dung dịch rửa
cốc nguyệt san BeU Mate hoặc nước nóng
để tiệt trùng trước và sau khi sử dụng. Lưu
ý vệ sinh thật kỹ 04 lỗ thoát khí trên miệng
cốc để tránh bít tắc và đảm bảo các “giác
hút” hoạt động bình thường.
 Không sử dụng các loại xà bông hoặc
dung dịch vệ sinh có chứa dầu để vệ sinh
cốc bởi dầu sẽ ăn mòn bề mặt cốc

Bảo quản cốc

Sau khi hết chu kỳ, bảo quản
cốc trong hộp thoáng khí hoặc
túi sạch.
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Khuyến cáo
của chuyên gia
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 Nên đo cổ tử cung trước khi sử dụng
cốc nguyệt san để xác định tử cung
ngả trước hay ngả sau, cao hay thấp
để chọn size cốc và sử dụng cốc phù
hợp.

 Không sử dụng BeU Cup để chứa sản
dịch sau sinh.
 Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi
sử dụng cốc nguyệt san nếu bạn đang
gặp các vấn đề phụ khoa.

 Thay cốc nguyệt san ít nhất 2 lần/
ngày và không sử dụng cốc quá 12
tiếng/lần.

 Thay mới BeU Cup khi cốc có dấu hiệu
bị thủng, xước hay rách.

 Trong thời gian đầu, dùng BeU Cup
bạn nên sử dụng kèm băng vệ sinh
hàng ngầy để biết thời gian thay cốc
vào các thời điểm trong kỳ. Cốc đầy sẽ
có hiện tượng rò rit và thấm ra băng
vệ sinh, đó là lúc bạn cần đi thay rửa.

 Nếu cảm thấy đau hay cấn tức, nên
ngưng sử dụng cốc ít nhất 1 ngày và thử
lại vào ngày hôm sau.

 Không cần tháo BeU Cup khi đi vệ
sinh và đi tắm.
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Đo độ cao
tử cung

Đây là cách để bạn xác định tử cung của mình cao hay thấp để có trải nghiệm sử
dụng BeU Cup một cách tốt nhất!
Các bước thực hiện
1. Rửa sạch tay
2. Đưa 1 ngón tay vào cho đến khi chạm điểm “G” (điểm “G” giống như chóp mũi)
3. Đo đốt ngón tay:
 Nếu 2 đốt ngón tay: cổ tử cung của bạn thấp
 Nếu 3 đốt ngón tay: cổ tử cung của bạn cao trung bình
 Nếu 4 đốt ngón tay: cổ tử cung của cao
Nếu cổ tử cung của bạn cao hoặc vừa, thường thì bạn sẽ không cần phải cắt cuống
cốc. Nếu cổ tử cung thấp, cuống cốc có thể lộ ra và chạm vào cửa mình, trong
trường hợp này bạn nên cắt cuống cốc.

Hướng dẫn
cắt cuống BeU Cup
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 Việc cắt cuống BeU Cup sẽ giúp bạn thoải mái hơn và không có ảnh hưởng đến
việc sử dụng BeU Cup.
 Cắt dần theo từng vạch có sẵn trên cuống của
BeU Cup
 Sau khi cắt, bạn nên đưa BeU Cup vào để cảm
nhận sự thay đổi. Nếu thấy cuống cốc vẫn bị lộ ra
ngoài gây cảm giác khó chịu, thì bạn nên cắt tiếp
đến vạch tiếp theo.
 Không cắt cuống quá dài 0,8mm. Trên đáy BeU
Cup có khắc vân nổi để bạn có thể nắm bầu gốc khi
tháo BeU Cup ra ngoài ngay cả khi đã cắt cuống.

Lưu ý:
Vị trí của cổ tử cung sẽ có chút thay đổi ở từng thời điểm trong chu
kỳ nên bạn hãy đo ở nhiều thời điểm khác nhau để có kết quả chính
xác nhất. Nếu sau nhiều lần đo, tử cung của bạn thấp thì bạn nên
cắt cuống của BeU Cup.
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Tình huống thường gặp
khi mới sử dụng

 Đặt sai vị trí dẫn đến hiện tượng rò rỉ: Đây là trường hợp thường gặp nhất với
người mới sử dụng. Cốc bị đặt lệch, hoặc quá sâu hoặc quá nông,.. Cần đặt lại BeU
Cup sao cho cuống cốc không bị thò ra ngoài và bạn cảm thấy thoải mái khi dùng
cốc.
 Cốc vẫn chưa đầy nhưng đã tràn: Trường hợp này xảy ra khi cốc chưa mở hết
miệng. Cần xem lại “Cách đưa BeU Cup vào trong” để tránh hiện tượng bị rò.
 Cốc đầy và tràn: Dung tích an toàn của BeU Cup là 1mm dưới lỗ thoát khí. Trường
hợp này xảy ra trong những lần đầu tiên, bạn chưa ước lượng kinh nguyệt của mình.
Hãy quan sát lượng kinh nguyệt trong 2-3 kỳ tiếp theo để những lần sử dụng sau
an tâm hơn.

Food and Drug Administration
Cục quản lý Thực phẩm và Dược
phẩm Hoa Kỳ

ISO 13485
Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý
an toàn cho các sản phẩm y tế

 Lỗ thoát bị bít tắc: Xem lại phần “Vệ sinh - bảo quản”
 Những trường hợp khác: Vui lòng liên hệ fanpage hoặc hotline để được trợ giúp.
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Liên hệ
 BeU Cup luôn lắng nghe bạn, khi có góp ý hay muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Hãy liên
hệ với chúng tôi qua:
Hotline: 19001529
Chat: http://bit.ly/BeucupChat
Email: hotro@beucup.vn
Group hỗ trợ: http://bit.ly/BeucupGroup
 Cập nhật thông tin mới nhất về các sản phẩm của BeU Cup hoặc đợt khuyến mãi bằng cách theo
dõi chúng tôi trên mạng xã hội:
Facebook: http://bit.ly/BeucupFacebook
Youtube: http://bit.ly/BeucupYoutube
Instagram: http://bit.ly/Beucupinstagram
Website: https://beucup.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa G2, Chung cư Five Star Garden,
Số 2 Kim Giang, P. Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
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Quét QR code
để tìm hiểu chi tiết
cốc nguyệt san BeU Cup

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Add: Tầng 3, tòa G2, Chung cư Five Star Garden
Số 2 Kim Giang, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 19001529 - Website: www.beucup.vn

