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Klystír Ultimate Douche

Údržba

Údržba je jednoduchá. Po použití všetko dôkladne umyte mydlom a teplou
vodou. Keď budete klystír používať aj pre výplachy vagíny, použite na jeho
vyčistenie dezinfekčný prostriedok.

Dezinfekcia zbaví vašu pomôcku všetkých fujtablú, ktoré by vám mohli
spôsobiť nepríjemný zápal.

Takže pozor – nepoužívajte tento klystír zároveň vaginálne aj análne, hrozí
veľké riziko infekcie a zápalu.

Vodeodolnosť

Milujete šantenie vo vode? Klystír bude skvelým parťákom na vyčistenie análu
aj ku zmyselné predohre, ktorá uvoľní zadoček pred análnym sexom.

Materiál

Priehľadný neohybný plast bielej farby.

Rozmery

Dĺžka s aplikátorom: 21 cm
Dĺžka nádobky: 12,2 cm
Dĺžka hrubšieho aplikátora: 11,2 cm
Dĺžka menšieho aplikátora: 11,8 cm
Priemer nádobky: 4 – 7 cm
Priemer hrubšieho aplikátora: 1,5 cm
Priemer menšieho aplikátora: 1,1 cm

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
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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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