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Vibrační anální kolík BLACK!

Údržba

Nafukovací kolík BLACK! je voděodolný, můžete ho bez obav oplachovat pod
teplou tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek nesmí chybět – kvalitní hygiena
u análních pomůcek je důležitá, hlavně při střídavém análním a vaginálním
používání.

Vibrační programy

1. Klasická vibrace (nízká intenzita)
2. Klasická vibrace (střední intenzita)
3. Klasická vibrace (vysoká intenzita)
4. Pulzní program: eskalační (intenzita vibrací se postupně zvyšuje)
5. Pulzní program: delší pulzy s větší pauzou
6. Pulzní program: kratší pulzy s menší pauzou
7. Pulzní program: 3 krátké pulzy + 1 delší pulz

Design a tvar

Tvar tohoto análního kolíku je standardní – kónický. Spodní rozšířená část je zakončena přísavkou, která slouží
zároveň jako patka k lepšímu uchopení. Přísavka chrání i před uvíznutím v konečníku. Vrchní zúžená část je
zakulacená pro bezbolestné a snadné zavádění. Nafukovací kolík je větší velikosti (rozměry jsou uvedeny níže). Při
nafouknutí se rovnoměrně zvětšuje především středová část. Tlak na sliznici je pozvolný, jeho intenzita je přímo
úměrná počtu stisků balónku.

Materiál

Klinický silikon je zdravotně nezávadný, hebký a příjemný na dotek. Kolík ve vyfouknutém stavu je na dotek tvrdý
a pevný, ale díky použitému silikonu příjemně hebký. Po nafouknutí pevný základ zůstává, pouze kolem něj se
vytvoří pružná a měkká bublina, která netlačí (viz. fotky). Materiál vůní trochu připomíná prostředí zdravotnického
zařízení, ale jen při přímém přičichnutí.

Rozměry

Délka análního kolíku: 17 cm
Délka bez patky: 10 cm
Průměr vrchní části: 2,8 cm
Průměr spodní části: 4,4 cm
Průměr kolíku při maximálním nafouknutí: 11,5 cm
Průměr patky: 6 cm
Hmotnost: 210 g
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