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Kovový dilatátor s kroužkem na žalud Intense Thrill (7
mm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilatátoru zvládnete levou zadní. Před i po každém použití
ho pořádně namydlete a umyjte pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek zajistí
sterilitu a zbaví hračku všech bakterií. Suchý dilatátor uložte do textilního
pytlíku nebo originálního obalu, aby na sebe materiály ostatních hraček
nemohly působit a poškodit se.

Voděodolnost

Dilatátor má vodotěsnou úpravu usnadňující údržbu, ale do vany nebo vířivky
si ho neberte. Močová trubice je náchylná k zánětům a bakterie z vody by
mohly způsobit zdravotní potíže.

Design a tvar

Dilatátor s nádherným designem ozdobí sbírku hraček jako šperk. Svým tvarem evokuje šavli. Jeho hlavní
dominantou je dohromady dvanáct po sobě jdoucích kovových kuliček, které sahají zhruba do jedné třetiny pomůcky.
Uprostřed těla má pomůcka hladký tvar a na jejím konci najdete krátkou řadu jemných vroubků. Ty po zavedení
dráždí vstup do penisu. Dilatátor můžete zafixovat na žalud kroužkem. V balení najdete dva průměry.

Materiál

Nerezová ocel chladí citlivé stěny močové trubice. Můžete se s ním setkat i ve zdravotnictví, protože je zdravotně
nezávadná a nezpůsobuje alergické reakce na kůži.

Barva

Stříbrná barva evokuje sterilitu lékařské ordinace a podpoří atmosféru klinik hrátek.

Rozměry

Dilatátor doporučujeme zkušenějším pánům.

Celková délka dilatátoru: 27 cm
Průměr dilatátoru: 0,7 cm
Průměr menšího silikonového kroužku: 3,5 cm
Průměr většího silikonového kroužku: 4 cm
Hmotnost: 75 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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