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Klystýr Big Ass

Údržba

Před a po každém použití opláchněte klystýr teplou vodou a mýdlem. Protože jde o anální
pomůcku, Dezinfekce pomůcek jí zbaví všech nečistot. Pomůcka tak bude dokonale čistá.

Voděodolnost

Klystýr je bez vody ztracený jako ryba na suchu, takže předehra ve sprše má vždy zelenou.
S touto skvělou pomůckou si tak kromě očisty vychutnejte i dráždivé vodní hrátky.

Materiál

Aplikátor je z lesklého a hladkého ABS plastu. To proto, aby se dobře zaváděl. Není nic
horšího než povrch s nedokonalostmi (i s tím jsme se setkali). Balónek je z měkkého PVC
plastu, který se dobře mačká a vrací do původního kulatého tvaru.

Barva

Matně černá

Rozměry

Celková délka klystýru: 27,8 cm
Délka aplikátoru pro zavedení: 11 cm
Průměr zaoblené špičky: 1,1 cm
Objem balónku: 420 ml
Délka balónku: 13,5 cm
Průměr balónku: 7,7 cm
Hmotnost: 159 g

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
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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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