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Análna sprcha Silver Flash

Údržba

Žiadna zložitá záležitosť. Po vysunutí z análku pustite cez sprchu väčší prúd vody, ktorý prečistí trysky.
A je to! Nechajte uschnú ako bežnú sprchu. Ak ju chcete schovať, stačí utrieť alebo vyleštiť handričkou.
Po namontovaní na hadicu bude hneď pripravená na ďalšie použitie.

Materiál

Hladký kov sa pekne leskne a kvalitná nerezová oceľ zaistí tisíce čistých análku. Skúste sprchu najprv
nahriať teplou vodou, aby vás pri prvom zasunutí do zadočku nestudila, pretože keď bude teplá, lepšie
sa uvoľníte.

Farba

Lesklá strieborná, v ktorej sa odrážajú nielen polky zadočku.

Rozmery

Sprcha ľahko vkĺzne do každého zadočku, pretože má zaoblený tvar a malý priemer pre zasunutie.

Celková dĺžka: 15 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Priemer sprchy: 2 cm
Hmotnosť: 148 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.
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• gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.
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