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Pripínací penis Hollow - pre mužov dutý bez vibrácie

Údržba

Po použití odporúčame pripínací penis krátko umyť pod teplou tečúcou vodou.
Dezinfekcia pomôcok vám s tým rada pomôže. Odstráni zo Strapon všetky
fujtablú a spinkať.

Materiál

Mäkký ohybný latexový materiál. Vrchná časť strap-onu (tzn koniec pomôcky
u žaluďa) je cca 8,5cm plná, nie je dutá. To umožňuje muži (aj bez erekcie)
jednoduchý a uspokojujúci prienik do partnerkinej vagíny. Materiál na povrchu
pripínacieho penisu je voľnejší, čiastočne imitujúci predkožku. Pocit zo
súlože je teda viacmenej reálny. Pripevňovacie pásky sú z pružnej a
nastaviteľné gumy. Obvod pása sa dá prispôsobiť veľkosti S až XL.

Farba

Telová s bielou (nepriehľadná).

Rozmery

Celková dĺžka strap-onu: 19,5 cm
Dĺžka strap-onu penisu: 15,5 cm
Vnútorná dĺžka strap-onu: 11 cm
Priemer vrchnej časti strap-onu (žaluď): 4,2 cm
Priemer strednej časti strap-onu: 5 cm
Priemer spodnej časti strap-onu (rozšírená): 8 cm-11,5 cm
Priemer vnútornej časti strap-onu (otvor): 2,5 cm

Veľkosť mužovho penisu v ochabnutom (alebo stoporenom) stavu by mala byť 11 cm alebo menej, v priemere
2,5 cm alebo menej, aby si muž mohol strap-on na penis nasadiť. Vhodné pre mužov, ktorí majú problémy s erekciou.

Nastaviteľná guma: Veľkosť pripínací gumičky sa dá upraviť posuvnou sponou. Rozmery sú tak vhodné takmer
pre každého muža (od cca 50 cm až po 150 cm v páse).

Ak spona na gumičke zostane v minimálnom nastavení, rozmery sú:

Obvod pása nenataženém gumičky (najmenšia veľkosť): 46 cm – pásiky gumičky nastavené na
najmenšiu veľkosť pri oblečenie na seba
Obvod pása natiahnuté gumičky (najväčší veľkosť): 92 cm – pásiky gumičky nastavené na najmenšiu
veľkosť pri oblečenie na seba

Ak posunie sa spona do maximálneho nastavenia, rozmery sú:
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Obvod pása nenataženém gumičky (najmenšia veľkosť): 84 cm – pásiky gumičky nastavené na najväčšiu
veľkosť pri oblečenie na seba
Obvod pása natiahnuté gumičky (najväčší veľkosť: 150 cm – pásiky gumičky nastavené na najväčšiu
veľkosť pri oblečenie na seba
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