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Silikonový Sperma Stopper s kroužkem Black Ring (8
mm)

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsného Sperma Stopperu zvládnete levou zadní, ale
u pomůcek, které se zavádějí do močové trubice, dbejte na zvýšenou hygienu
i před hrátkami. Vyhnete se tak nepříjemným zánětům. Po akci hračku
opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte čistým ručníkem. Dezinfekce
pomůcek dotáhne očistu do konce. Suchý Sperma Stopper uložte do
originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních
hraček nemohly působit a poškodit se.

Voděodolnost

S vodotěsnými pomůckami můžete zažít vzrušující vodní hrátky, ale nasazený Sperma Stopper si do vany nebo
bazénu raději neberte. Do citlivé močové trubice by se mohly dostat nečistoty a bakterie z vody a způsobit tak
nepříjemný zánět.

Design a tvar

Silikonový Sperma Stopper s kroužkem Black Ring působí smyslným dojmem a svým tvarem připomíná malé dělo.
Touto mocnou zbraní ale zacílíte na citlivá místečka močové trubice v penisu. Pomůcka se dobře drží v ruce a pružný
silikonový kroužek pohodlně nasadíte na žalud.

Materiál

Na dotek hebký silikon rychle zahřejete na teplotu lidského těla. Tento neporézní materiál nezpůsobuje alergické
reakce na kůži, proto se používá taky ve zdravotnictví. Pružný kroužek natáhnete do všech světových stran.

Barva

Černá barva působí tajemně a dovolí vám nahlédnout za oponu drsnějších BDSM praktik.

Rozměry

Pomůcku hravě schováte do dlaně, ale velikost dilatátoru doporučujeme spíše pokročilejším hráčům, kteří už mají
s roztahováním močové trubice nějaké zkušenosti.

Celková délka: 6,3 cm
Délka dilatátoru: 4,5 cm
Průměr v nejužší části: 0,3 cm
Průměr v nejširší části: 0,8 cm
Min. průměr silikonového kroužku: 3 cm
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Max. průměr silikonového kroužku: 8 cm
Hmotnost: 6 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
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