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Silikónový Sperma Stopper s krúžkom Black Ring (8 mm)

Údržba

Jednoduchú údržbu vodotesného Spermie Stopper zvládnete ľavou zadnou, ale
u pomôcok, ktoré sa zavádzajú do močovej trubice, dbajte na zvýšenú hygienu
i pred hrami. Vyhnete sa tak nepríjemným zápalom. Po akcii hračku opláchnite
teplou vodou s kvapkou mydla a osušte čistým uterákom. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne očistu do konca. Suchý Spermie Stopper uložte do originálneho obalu
alebo textilného vrecka, aby na seba materiály ostatných hračiek nemohli
pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

S vodotesnými pomôckami môžete zažiť vzrušujúce vodné hrátky, ale nasadený Spermie Stopper si do vane alebo
bazéna radšej neberte. Do citlivé močovej trubice by sa mohli dostať nečistoty a baktérie z vody a spôsobiť tak
nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Silikónový Spermie Stopper s krúžkom Black Ring pôsobí zmyselným dojmom a svojím tvarom pripomína malé dialo.
Touto mocnou zbraňou ale zacielite na citlivé miestečká močovej trubice v penise. Pomôcka sa dobre drží v ruke a
pružný silikónový krúžok pohodlne nasadíte na žaluď.

Materiál

Na dotyk hebký silikón rýchlo zahrejete na teplotu ľudského tela. Tento neporézny materiál nespôsobuje alergické
reakcie na koži, preto sa používa taky v zdravotníctve. Pružný krúžok natiahnete do všetkých svetových strán.

Farba

Čierna farba pôsobí tajomne a dovolí vám nahliadnuť za oponu drsnejších BDSM praktík.

Rozmery

Pomôcku hravo schováte do dlane, ale veľkosť dilatátory odporúčame skôr pokročilejším hráčom, ktorí už majú
s rozťahovaním močovej trubice nejaké skúsenosti.

Celková dĺžka: 6,3 cm
Dĺžka dilatátory: 4,5 cm
Priemer v najužšej časti: 0,3 cm
Priemer v najširšej časti: 0,8 cm
Min. priemer silikónového krúžku: 3 cm
Max. priemer silikónového krúžku: 8 cm
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Hmotnosť: 6 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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