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Připínací penis Hollow – pro muže dutý bez vibrace

Údržba

Po použití doporučujeme připínací penis krátce omýt pod teplou tekoucí vodou.
Dezinfekce pomůcek vám s tím ráda pomůže. Odstraní ze straponu všechny
fujtajbly a špínky.

Materiál

Měkký ohebný latexový materiál. Vrchní část strap-onu (tzn konec pomůcky
u žaludu) je cca 8,5cm plná, není dutá. To umožňuje muži (i bez erekce)
snadný a uspokojující průnik do partnerčiny vagíny. Materiál na povrchu
připínacího penisu je volnější, částečně imitující předkožku. Pocit ze soulože
je tedy víceméně reálný. Připevňovací pásky jsou z pružné a nastavitelné
gumy. Obvod pasu se dá přizpůsobit velikosti S až XL.

Barva

Tělová s bílou (neprůhledná).

Rozměry

Celková délka strap-onu: 19,5 cm
Délka strap-onu penisu: 15,5 cm
Vnitřní délka strap-onu: 11 cm
Průměr vrchní části strap-onu (žalud): 4,2 cm
Průměr střední části strap-onu: 5 cm
Průměr spodní části strap-onu (rozšířená): 8 cm–11,5 cm
Průměr vnitřní části strap-onu (otvor): 2,5 cm

Velikost mužova penisu v ochablém (nebo ztopořeném) stavu by měla být 11 cm nebo méně, v průměru 2,5 cm
nebo méně, aby si muž mohl strap-on na penis nasadit. Vhodné pro muže, kteří mají problémy s erekcí.

Nastavitelná guma: Velikost připínací gumičky se dá upravit posuvnou sponou. Rozměry jsou tak vhodné téměř
pro každého muže (od cca 50 cm až po 150 cm v pase).

Pokud spona na gumičce zůstane v minimálním nastavení, rozměry jsou:

Obvod pasu nenatažené gumičky (nejmenší velikost): 46 cm – pásky gumičky nastaveny na nejmenší
velikost při oblečení na sebe
Obvod pasu natažené gumičky (největší velikost): 92 cm – pásky gumičky nastaveny na nejmenší
velikost při oblečení na sebe

Posune-li se spona do maximálního nastavení, rozměry jsou:
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Obvod pasu nenatažené gumičky (nejmenší velikost): 84 cm – pásky gumičky nastaveny na největší
velikost při oblečení na sebe
Obvod pasu natažené gumičky (největší velikost : 150 cm – pásky gumičky nastaveny na největší
velikost při oblečení na sebe
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