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Vibračný dilatátor Ocean Vibe (7 mm)

Údržba

Údržba vodotesné hračky je vďaka dutému vnútrajšku trochu náročnejšie, ale nie je to nič, čo by ste
nezvládli. Pred aj po každom použití dilatátor dôkladne umyte pod tečúcou vodou s kvapkou mydla.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o dokonalú hygienu. Suchú pomôcku uložte oddelene od ostatných
hračiek, aby na seba materiály nemohli reagovať a poškodiť sa. Parádny bude originálny obal alebo
textilné vrecúško.

Nabíjanie

Pomôcku poháňa tri gombíkové batérie LR44, ktoré nájdete v balení. Batérie do dilatátory vložte po
odskrutkovaní bieleho krytu znakom „+“ hore. Po ich vložení krytku zase zaskrutkujte.

Ovládanie

Ovládanie dilatátory Ocean Vibe zvládnete na prvú dobrú. Pre zapnutie aj vypnutie dlho stlačte jediné
tlačidlo na hornej strane pomôcky. Krátkymi stlačeniami potom prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

O poriadnu nálož rozkoše sa postará 7 vibračných programov.

Nízka intenzita vibrácie1.
Intenzívnejšie vibrácie2.
Najintenzívnejšie vibrácie3.
Stupňujúci sa vibrácie4.
Pomalší prerušovaná vibrácie5.
Rýchlejšie prerušovaná vibrácie6.
Tri kratšie a jedno dlhšie vibrácie7.

Vodeodolnosť

Vibračné dilatátor sa pýši vodotesnou úpravou, ale do vane plnej vody si ho radšej neberte. Do močovej trubice by sa
pánom mohli dostať nečistoty a baktérie z vody a spôsobiť tak nepríjemné zdravotné problémy.

Dizajn a tvar

Dilatátor pôsobí hravým dojmom, dobre sa drží v ruke a svojím tvarom evokuje prepisovačku. Dutý vnútrajšok
pomôcky sa skvele hodí ako pre dilatáciu penisu, tak aj pre pissingové hrátky.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Materiál

Hladký, mäkký a úžasne pružný silikón si zamilujete. Tento materiál nespôsobuje alergické reakcie, preto sa využíva
často taky v zdravotníctve a kozmetike.

Farba

Hlboká modrá s bielym koncom pripomína nekonečný voľne plynúce oceán s búrlivými vlnami, ktoré vás zanesú
ďaleko za obzor vašich predstáv.

Rozmery

Veľkosť dilatátory odporúčame skôr pokročilejším hráčom.

Celková dĺžka: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Priemer trubičky: 0,7 cm
Hmotnosť: 36 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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