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Klystýr Syringe

Údržba

Údržbu vodotěsného klystýru zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho společně s
nástavci pořádně namydlete a vypláchněte proudem čisté vody. Potom nechte
set dobře vyschnout na volném vzduchu. Dezinfekce pomůcek zajistí, že
hračku zbavíte všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem.
Suchou soupravu uložte zpátky do originálního obalu nebo textilního pytlíku,
aby se nedotýkala ostatních pomůcek. Různorodé materiály na sebe můžou
chemicky reagovat a tím se poškodit.

Voděodolnost

Klystýr Syringe má vodotěsnou úpravu, proto jeho očistu zvládnete rychlostí blesku.

Design a tvar

Klystýr ve tvaru injekční stříkačky s číselnou ryskou působí sterilním dojmem a svým designem evokuje nemocniční
prostředí. Na své si proto přijdou hlavně fanoušci klinik praktik. Tělo stříkačky i píst s očkem se dobře drží v ruce,
proto se s klystýrem dobře manipuluje hlavně při partnerské předehře. V balení najdete dva aplikátory různých délek
s rozprašovačem, díky kterým zadečku dopřejete příjemnou očistnou sprchu.

Materiál

Polypropylen neboli termoplastický polymer se řadí ke zdravotně nezávadným plastovým materiálům s dlouhou
životností, které se často používá i ve výzkumných laboratořích. Pomůcka vás nadchne taky svou pevností a dokonale
hladkým povrchem.

Barva

Díky transparentní barvě uvidíte, kolik vody jsme sobě nebo druhé polovičce při hrátkách nebo očistě vstříkli do
zadečku.

Rozměry

Pomůcka v šuplíku nezabere skoro žádné místo a díky úzkým nástavcům se hodí i pro začátečníky.

Celková délka stříkačky: 12 cm
Délka kratšího nástavce: 8 cm
Délka delšího nástavce: 12 cm
Průměr stříkačky: 1,25 cm
Objem stříkačky: 100 ml
Hmotnost: 115 g
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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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