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Kovový dilatátor Steel Spike (4 mm)

Údržba

Vodotěsný dilatátor umyjete raz dva. Před i po každém použití ho namydlete a
opláchněte proudem vlažné vody. Abyste pečlivě očistili každý vroubek
pomůcky, vezměte si na pomoc taky vyřazený zubní kartáček. Pro dosažení
absolutní čistoty se hodí Dezinfekce pomůcek. Stačí, když ji na pomůcku
nastříkáte, necháte minutku působit a pak ji důkladně opláchnete. Nakonec už
jen hračku osušte a schovejte zpátky do původního obalu nebo textilního
pytlíku. Nezapomeňte, že všechny erotické hračky musíte skladovat odděleně,
aby jejich různorodé materiály na sebe nereagovaly a nepoškozovaly se. 

Voděodolnost

Kovový dilatátor Steel Spike je vodotěsný. Voda do něj nenateče. Přesto se soundingu ve sprše ani vaně plné vody
neoddávejte. Do močové trubice by se mohly dostat bakterie, které by vám zadělaly na nepříjemný zánět.
 

Design a tvar

Rovný, vroubkovaný dilatátor vypadá trochu jako dlouhý šroubek. Díky svému tvaru a úzkému průměru se snadno
zavádí a jeho hladký konec usnadňuje manipulaci. Celkově pomůcka vzbuzuje respekt, který se mísí s touhou po
poznání nové rozkoše.
 

Materiál

Hračka se vyrábí z kvalitní nerezové oceli, která je na dotek hladká a studená. Nepodléhá korozi a díky svému
neporéznímu provedení se snadno čistí a udržuje.
 

Barva

Zářivě lesklá, stříbrná barva působí chladně. Milovníkům klinik hrátek se při pohledu na pomůcku rozbuší srdce
vzrušením.
 

Rozměry

Vroubky společně s úzkým průměrem promasírují penis i úplným začátečníkům.

Celková délka: 24 cm
Použitelná délka: 20 cm
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Délka hladké rukojeti: 7 cm
Průměr dilatátoru: 4 mm
Hmotnost: 45 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
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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