Pembalut Kain Menstruasi

CARA MEMAKAI PEMENGAN PEMBALUT (HOLDER)
Pemengan bisa dipakai untuk membantu menahan
pembalut kain dalam posisi yang baik.

SEBELUM DIPAKAI
Cuci sebelum dipakai pertama.

Posisikan pembalut kain yang sudah dilipat,
masukkan pinggirnya ke bawah tep, lalu pasang
pemengannya ke celana dalam menggunakan
kancing yang telah terpasang.
Pemengan ini sendiri tidak ada lapisan pengisap
darah sehingga pembalut kain harus selalu dipakai.

Kalau bisa, cuci dengan air panas sepaya bagus fungsi isapnya.
(Lapisan anti-bocor tidak boleh dicuci dengan air panas.)
CARA MEMAKAI
lipat pembalut kain ukuran M ke tiga, ukuran L ke empat, seperti di gambar
dibawah ini, lalu posisikan kain langsung di celana dalam. Sisi kain yang mana
saja boleh didalam/luar jika melipatnya. Boleh gunakan dua lembar kalau
darahnya banyak.
cara lipat biasa (boleh lipat dengan cara sendiri juga)
size M

lipat 3

size L

CARA PAKAI LAPISAN ANTI-BOCOR
Menggunakan lapisan anti-bocor ini sangat praktis
terutama pada saat darah masih deras dan waktu
jalan-jalan.
Posisikan lapisan di bawah pembalut kain dengan
sisi berwarna menghadap bawah (bagian kain
putih menghadap ke badannya).

lipat 4

Dilarang mencuci lapisan dengan air panas
supaya tidak rusak.

lipat size L ke

segi tiga seperti

gambar ini cocok untuk

dipakai pada waktu tidur malam
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CARA MENCUCI
Setelah dipakai, segera cuci dengan air untuk membersihkan darah secara
ringan (tidak usah digosok), lalu rendam di dalam air selama 2-3 jam. Masukkan
sedikit sabun atau soda kue di air rendamnya jadi lebih efektif. Untuk anti-bau
dan anti-bakteri, tambah sedikit minyak kayu putih di air jika rendam.
Setelah rendam, cuci cara biasa seperti baju katon dengan tangan atau di mesin
cuci dengan baju lain. Jemur di bawah matahari sampai kering.
Jangan pakai air panas karena darah akan mengental dan akan bernoda. Jangan
pakai parfum kain (pewangi pakaian) dan softener (pelembut kain), karena
menganggu fungsi mengisap darah.
Apabila sedang berada di tempat, sehingga tidak memungkinkan utnuk mencuci
kain yang telah penuh, basahkan kain dengan cara cuci ringan atau semprot
dengan air, bawa pulang kain kotor itu dalam tas plastik yang bisa ditutup
dengan baik seperti ziplock.
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✿PERHATIAN✿
Dilarang memakai bahan kimia keras seperti pemutih chroline.

✿DAFTAR BAHAN✿
Plain Pad (Pembalut Kain)
100% cotton ﬂannel (unbleached)

Pad Holder (Pemengan)
100% cotton ﬂannel (unbleached)
100% cotton fabric (print)
inside layer：100% linen

leak-resistant insert (Anti-bocor)
100% cotton knit
100% linen
inside layer : polyester & polyurethane
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