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Sada silikonových dilatátorů Black Trio (8 mm)

Údržba

Vodotěsné dilatátory umyjete levou zadní. Před i po každém použití pomůcku
opláchněte teplou vodou a důkladně ji namydlete. Při hrátkách s močovou
trubicí musíte dbát na zvýšenou hygienu, abyste předešli případnému zánětu.
Dezinfekce pomůcek odstraní z hračky všechny nečistoty a dotáhne tak čištění
k dokonalosti. Pak už jen dilatátor osušte a schovejte ho do původního obalu
nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby se
jednotlivé erotické pomůcky dotýkaly. Různorodé materiály na sebe často
chemicky reagují a poškozují se.

Voděodolnost

Všechny tři duté dilatátory mají vodotěsnou úpravu. Raději je ale ve vaně nebo vířivce nepoužívejte. Do močové
trubice by mohly proniknout bakterie, které by na citlivých sliznicích vyvolaly zánět.

Design a tvar

Tři duté, různě dlouhé, vroubkované dilatátory s kulatým poutkem vypadají na první pohled trochu jako vývrtka. Díky
očku na konci se pomůcky dobře drží v ruce a při hrátkách se s nimi hravě manipuluje. Celkově sada působí kvalitně
a vybízí k objevování nových slastí.

Materiál

Kvalitní, neporézní a hypoalergenní silikon je na dotek sametově hebký. Díky své pružnosti se snadno přizpůsobí
přirozené anatomii mužského penisu a po nalubrikování rychle vklouzne do močové trubice.

Barva

Elegantní černá barva rozvíří fantazii a dodá vám odvahu k posouvání hranic.

Rozměry

Úzký průměr a krátká délka rozvášní každého začátečníka.

Malý

Celková délka: 10 cm
Použitelná délka: 5,5 cm
Průměr dilatátoru: 5 mm
Vnitřní průměr: 3,5 cm
Průměr poutka: 4,5 cm
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Hmotnost: 6 g

Střední

Celková délka: 13,5 cm
Použitelná délka: 9,5 cm
Průměr dilatátoru: 5 mm
Vnitřní průměr: 3,1 cm
Průměr poutka: 4 cm
Hmotnost: 6 g

Velký

Celková délka: 15,5 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Průměr dilatátoru: 8 mm
Vnitřní průměr: 3,1 cm
Průměr poutka: 4 cm
Hmotnost: 7 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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