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Sada kovových dilatátorů Curious (4–7 mm)

Údržba

Při péči dbejte na zvýšenou hygienu. Nestačí umýt jen vodou a mýdlem. Močová trubice je
náchylná na bakterie, proto pomůcku před akcí pečlivě dezinfikujte a po použití skladujte
v čistotě. K tomu vám pomůže Dezinfekce a péče o erotické pomůcky.

Voděodolnost

Dilatátory jsou samy o sobě voděodolné, ale nedoporučujeme používat ve vaně, abyste si do
močové trubice nezanesli společně s vodou nežádoucí bakterie.

Design a tvar

Dilatátory působí velmi bytelně. Mají oválný tvar bez výstupků s mírným zahnutím, který
připomíná doktorské náčiní. Jeden konec je vždy zploštělý, lépe se tak drží a najdete na něm
velikost průměru.

Materiál

Nerezová ocel je ušlechtilý kov, který v prvních momentech trochu chladí a dráždí tak ještě
o něco víc. Pokud se chcete před prvními pokusy pořádně uvolnit, dilatátor si zahřejte třeba
v teplé vodě.

Barva

Stříbrná barva působí luxusním dojmem a připomíná lesklou jezerní hladinu, která bude zrcadlit váš chtíč.

Rozměry

Každý dilatátor je rozměrově trochu jiný, takže můžete vyzkoušet více intenzit stimulace a u toho vrnět blahem.

Průměr: 0,4 cm

délka: 19 cm
použitelná délka: 14 cm
váha: 16 g

Průměr: 0,5 cm

délka: 19 cm
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použitelná délka: 14 cm
váha: 27 g

Průměr: 0,6 cm

délka: 19 cm
použitelná délka: 14 cm
váha: 39 g

Průměr: 0,7 cm

délka: 19 cm
použitelná délka: 13 cm
váha: 19 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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