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Spermie Stopper so silikónovým krúžkom Glans Ring (8
mm)

Údržba

Spermie Stopper má vodotesnú úpravu, preto vám jeho údržba zaberie len
chvíľočku času. Pomôcku ale odporúčame vydezinfikovať pred každým
použitím, pretože močová trubica je citlivá na bakteriálne infekcie. Po akcii ju
opláchnite teplou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom.
Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca a zbaví hračku všetkých
nečistôt. Suchú pomôcku uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecka,
aby na seba materiály ostatných erotických hračiek nepôsobili a nemohli sa
poškodiť.

Vodeodolnosť

Spermie Stopper má vodotesnú úpravu, ale kúpanie vo vode alebo vírivke radšej neodporúčame. Do močovej trubice
by sa pánom mohli dostať nečistoty z vody a spôsobiť tak nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Spermie Stopper Glans Ring pôsobí moderným dojmom a svojím tvarom nám trochu pripomína harpúnu. Samotný
dilatátor má robustnejšie telo so zúženou, zaoblenou špičkou. Pevné rameno pripojené k pružnému silikónovému
krúžku sa dobre drží v ruke a uľahčuje zavádzanie pomôcky do žaluďa.

Materiál

Nerezová oceľ sa pýši dlhou životnosťou a neporéznym vlastnosťami. Tento sterilný, pre telo bezpečný materiál sa
používa taky v zdravotníctve. Krúžok na žaluď z na dotyk hladkého silikónu skvele pruží.

Farba

Kombinácia striebornej a fialovej farby pôsobia zmyselne a zároveň tajomne. Prebudí vo vás chuť zažiť netradičné
BDSM hrátky.

Rozmery

S ohľadom na väčší priemer dilatátory sa hračka hodí skôr pre pokročilejších experimentátorov. Silikónový krúžok
skvele pruží a prispôsobí sa každej veľkosti penisu.

Celková dĺžka: 6,5 cm
Dĺžka dilatátory: 4,5 cm
Minimálny priemer dilatátory: 0,3 cm
Maximálny priemer dilatátory: 0,8 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Min. priemer silikónového krúžku: 3 cm
Max. priemer silikónového krúžku: 8 cm
Hmotnosť: 21 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• dilatátory: nebezpečenstvo poranenia močovej trubice, nepokračujte cez bolesť, používajte dostatočné množstvo
sterilného lubrikačného gélu, nepoužívajte obyčajný lubrikačný gél.
• klystíry: nebezpečenstvo poranenia konečníka, klystíry napojené na sprchu - primerané množstvo vlažnej vody.
• gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.
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