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Análny kolík malý 10 x 3,3 cm

Údržba

Pretože sú tieto gélové análne kolíky vodotesné, možno ich bez obáv umývať
pod tečúcou vodou, za použitia mydla či sprchového gélu. Pre lepšie
odstránenie nečistôt použite žinku s jemným povrchom, kefa by mohol narušiť
gélový materiál. Vzhľadom k prostrediu, v ktorom sa análny kolík používa
(konečník), je skvelá Dezinfekcia pomôcok .

Vodeodolnosť

Ako väčšina nevibráčné análnych pomôcok je vodotesný, môže sa používať
do kúpeľa (sprcha i vaňa), ľahká údržba. Vodotesnosť je tu myslená doslova,
tento druh kolíkov umožňuje skutočne aj dlhodobé ponorenie vo vode, bez
akýchkoľvek zmien na materiáli.

Dizajn a tvar

Ergonomický tvar s dobrým úchopom a zaguľatenou špičkou, ktorá umožňuje
ľahký a šetrný prienik do análneho otvoru. Uprostred je najširšia, v dolnej
časti nájdeme pätku (kvôli zníženiu rizika uviaznutia v konečníku a tiež
lepšiemu držaniu). Tento kónický tvar je praktický: postupné rozširovanie
análneho kolíka smerom dole opatrne uvoľňuje a rozťahuje análny otvor, kolík
potom bezbolestne a šetrne preniká dovnútra konečníka, jemne masíruje jeho
steny a prináša žiadanou stimuláciu.
Tvar i pružný materiál, spolu s lubrikantom zabraňuje nepríjemným
mikrotraumatom, ktoré by pri neopatrnej manipulácii mohli vzniknúť. Patka
v spodnej časti slúžia na uchopenie pri zavádzaní, kolík možno pomocou pätky
zaprieť aj o pevnú podložku alebo dno vane a opatrne naň nasadnúť. Ďalším a
nemenej dôležitou úlohou pätky je zamedzenie uviaznutia análneho kolíka
vnútri tela. Patka neslúži ako prísavka, nemožno ho teda pripevniť na hladkú
plochu.

Materiál

Mäkký gélový, dá sa mierne ohýbať. Tento typ materiálu sa používa na výrobu rôznych erotických pomôcok,
u análnych kolíkov je pružný a mäkký, napriek tomu dobre drží tvar. To je dôležité k lepšiemu zavádzanie, aby
kolík tzv. Neuhýbal. Povrch je jemný hladký, mierne pórovitý, príjemný na dotyk.

Farba

Dĺžka celého kolíka: 10 cm
Dĺžka bez pätky (= použiteľná časť): 8 cm
Priemer vrchnej časti: 2,3 cm
Priemer strednej časti: 3,3 cm
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