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Dilatátor s cévkou a análním kolíkem Delicate Pissing (9
mm)

Údržba

Údržba vodotěsné hračky vás moc dlouho nezdrží. Po hrátkách dilatátor,
hadičku i anální kolík pečlivě vypláchněte vodou s kapkou mýdla a nechte je
uschnout na volném vzduchu. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií
a zajistí dokonalou sterilitu všech komponentů. Suchý dilatátor uložte do
originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních
pomůcek nemohly působit a poškodit se.

Voděodolnost

Dilatátor má vodotěsnou úpravu, proto si své pissing hrátky vychutnejte až do poslední kapky zlatého deště. Do vany
si ale hračku neberte. Do močové trubice by se mohly dostat bakterie z vody a způsobit nepříjemný zánět.

Design a tvar

Pomůcka působí extrémním dojmem a na první pohled připomíná anální kolík s ocáskem. Po bližším prozkoumání ale
zjistíte, že je na konci pružné silikonové hadičky krátký hladký dilatátor sloužící k roztažení močové trubice a
cévkování. Na katétr je napojený i dutý anální kolík se širokou patkou o hmotnosti 367 g, který snadno zavedete do
zadečku. Hračka se dobře drží v ruce a umocní zážitek z pissing praktik.

Materiál

Kvalitní neporézní nerez ocel svým chladivým dotekem postaví submisivního partnera do pozoru. Pružný silikon se
rychle přizpůsobí teplotě lidského těla a potěší vás jeho ohebnost.

Barva

Stříbrná barva dilatátoru a análního kolíku evokuje dominanci a navodí při klinik hrátkách sterilitu lékařského
prostředí. Transparentní odstín hadičky umocní zážitek z cévkování. Černá varianta katétru zase dává prostor
k odvážným fantaziím a větší intimitě.

Rozměry

Pomůcku doporučujeme zkušeným fajnšmekrům, kteří už mají s dilatací penisu zkušenosti.

Celková délka: 74 cm
Délka kovového dilatátoru: 3,3 cm
Průměr dilatátoru: 0,9 cm
Délka silikonové hadičky: 62 cm
Celková délka análního kolíku: 7,8 cm
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Použitelná délka análního kolíku: 7 cm
Průměr análního kolíku: 3,7 cm
Délka stopky análního kolíku: 1,7 cm
Průměr patky: 4,2 cm
Hmotnost: 389 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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