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Anální kolík na masáž prostaty P-Wand

Údržba

Údržba je snadná. Po použití mašinku důkladně omyjte mýdlem a teplou
vodou. Dezinfekce pomůcek se parádně hodí na údržbu. Vyčistí vaše hračky a
zbaví je všech bakterii a breberek. Pak už jen nechejte oschnout a uskladněte
odděleně od ostatních pomůcek (ty se nesmí přímo dotýkat, materiály by
mohly reagovat). Ideální je originální obal. Před každým použitím P-Wand jen
opláchněte teplou vodou a jděte se na to!

Ovládání

Ovládání análního kolíku P-Wand je snadné. Vibrace jednoduše přepínáte
dvěma tlačítky. Je napájen na 2 AA baterie (tužkové) s napětím 1,5 V. Obrázek
na ovládání vás navede, jak správně vsunout AA baterie. Vibrační motorek, ho
na fotkách vidíte jako stříbrný váleček, uvidíte v horní části. Přesně tam jsou
vibrace nejsilnější. Vyberte si ze 4 stupňů intenzity vibrací, nejvyšší stupeň
je už dost silný.

Vibrační programy

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – nízká intenzita2.
Klasické vibrace – střední intenzita3.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita4.

Voděodolnost

Výrobce na obalu píše, že je P-Wand voděodolný. Vidíme, že obě kritická místa jsou na první pohled dobře utěsněna –
ovladač baterií má silikonové těsnění pod uzávěrem a o přívodní kablík je také dobře postaráno.  Ale výrobcům moc
nevěříme a raději si to testujeme sami.  Krátké namáčení pod tekoucí vodou P-Wand přežil, vlhkost se dovnitř
nedostala. Ale na velké namáčení stavěný není a koupel ve vodě by asi nepřežil.

Materiál

Gelový, pružný a ohebný, ale v porovnání s běžnými vibrátory a kroužky trochu tvrdší, jinak by se špatně zaváděl.
Pevnost materiálu má svůj důvod. Při stimulaci lépe najdete ten správný bod. S měkkou pomůckou by to tak
dobře nešlo.

Barva

Tělo mašinky je šedé, průhledné, skrz je vidět vibrační motorek. Ovládání je také šedé. Šedá je typická barva stínů
vzniklá směsí světla a temnoty, ale nemusíte se bát, P-Wand nekouše.
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Rozměry

Délka bez ovládání: 14 cm
Průměr užší části určené pro zavádění: 1,7 cm
Průměr střední části: 2,5 cm
Průměr rukojeti: 1–2 cm
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