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Silikónový Sperma Stopper Blue Stick (8 mm)

Údržba

Močová trubica je náchylná na rôzne infekčné ochorenia a bakteriálne prenosy.
Po každom použití dilatátor poriadne umyte. Dezinfekcia pomôcok vám
dilatátor zabezpečí od všetkých fujtablů a dotiahne očistenie do úplného konca.

Dizajn a tvar

Navrhnutý ako miniatúrne penis. Ako tvarom, tak dizajnom. Ľúbivý, sexy,
modrý šmolko s postrannými úmyslami, bez nepríjemného zápachu.

Materiál

100% silikón. Zdravotne nezávadný. Neublíži vášmu vercajk. Je ohybný a
flexibilné. Zaguľatený koniec funguje ako úchop a zarážka dohromady.

Farba

Tajomná modrá ako hlbiny nekonečného oceánu.

Rozmery

Celková dĺžka: 9,5 cm
Použiteľná dĺžka: 8 cm
Priemer guličky: 1,5 cm
Najširší priemer: 7,14 mm
Priemer v strednej časti: 6,74 mm
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
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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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