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Klystýr Ultimate Douche

Údržba

Údržba je snadná. Po použití vše důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou.
Když budete klystýr používat i pro výplachy vagíny, použijte na jeho vyčištění
dezinfekční prostředek.

Dezinfekce zbaví vaši pomůcku všech fujtajblů, které by vám mohly způsobit
nepříjemný zánět.

Takže pozor – nepoužívejte tento klystýr zároveň vaginálně i análně, hrozí
velké riziko infekce a zánětu.

Voděodolnost

Milujete dovádění ve vodě? Klystýr bude skvělým parťákem k vyčištění análku
i ke smyslné předehře, která uvolní zadeček před análním sexem.

Materiál

Průhledný neohebný plast bílé barvy.

Rozměry

Délka s aplikátorem: 21 cm
Délka nádobky: 12,2 cm
Délka hrubšího aplikátoru: 11,2 cm
Délka menšího aplikátoru: 11,8 cm
Průměr nádobky: 4 – 7 cm
Průměr hrubšího aplikátoru: 1,5 cm
Průměr menšího aplikátoru: 1,1 cm

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.
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• 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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