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Kovový dilatátor Metal Tear (6 mm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilatátoru zvládnete i se zavázanými očima. Před i po
každém použití ho namydlete a opláchněte pod proudem teplé vody.
Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do konce tím, že hračku zbaví všech
bakterií. Suchý dilatátor schovejte do textilního pytlíku nebo originálního obalu,
aby na sebe různorodé materiály erotických pomůcek nemohly působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Sonda má vodotěsnou úpravu, ale do vany si ji sebou raději neberte. Bakterie z vody by se mohly dostat až do
močové trubice a způsobit nepříjemný zánět.

Design a tvar

Dilatátor působí minimalistickým dojmem a svým tvarem připomíná pletací jehlici. Kovová slza na konci pomůcky
efektivně dráždí močovou trubici. Díky dlouhé spojovací tyčince se snadno zavádí do penisu a dosáhnete s ní až na
prostatu. Hračka má hranatou rukojeť, která se dobře drží v ruce a slouží zároveň i jako zátka.

Materiál

Kvalitní leštěná ocel je pevná a bezpečná pro tělo, proto se používá i ve zdravotnictví. Můžete ji zchladit nebo naopak
zahřát a zažít tak při klinik hrátkách pokaždé jiné pocity.

Barva

Stříbrná barva v sobě snoubí chladivou krásu a dominanci. Vtáhne vás za oponu drsnějších BDSM praktik, při kterých
se zatajeným dechem prozkoumáte každý kousek svých těl.

Rozměry

Dilatátor se svými rozměry hodí i pro pokročilejší začátečníky.

Celková délka: 22,5 cm
Použitelná délka: 19 cm
Průměr kovové slzy: 0,6 cm
Průměr kovové tyčinky: 3 mm
Hmotnost: 23 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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