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Klystír Big Ass

Údržba

Pred a po každom použití opláchnite klystír teplou vodou a mydlom. Pretože ide o análnu
pomôcku, Dezinfekcia pomôcok jej zbaví všetkých nečistôt. Pomôcka tak bude dokonale
čistá.

Vodeodolnosť

Klystír je bez vody stratený ako ryba na suchu, takže predohra v sprche má vždy zelenú. S
touto skvelou pomôckou si tak okrem očisty vychutnajte aj dráždivé vodné hrátky.

Materiál

Aplikátor je z lesklého a hladkého ABS plastu. To preto, aby sa dobre zavádzal. Nie je nič
horšie ako povrch s nedokonalosťami (aj s tým sme sa stretli). Balónik je z mäkkého PVC
plastu, ktorý sa dobre stláča a vracia do pôvodného okrúhleho tvaru.

Farba

Matne čierna

Rozmery

Celková dĺžka klystíru: 27,8 cm
Dĺžka aplikátora pre zavedenie: 11 cm
Priemer zaoblenej špičky: 1,1 cm
Objem balónika: 420 ml
Dĺžka balónika: 13,5 cm
Priemer balónika: 7,7 cm
Hmotnosť: 159 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
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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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