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Análna sprcha Clean Nozzle

Údržba

Údržbu vodotesného nástavca zvládnete ľavou zadnou. Análnu sprchu
prepláchnite silnejším prúdom teplej vodou s kvapkou tekutého mydla a
nechajte ju dobre vyschnúť. Dezinfekcia pomôcok sa postará o dokonalú
hygienu a zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod
mikroskopom. Suchú silikónovú trysku uložte do pôvodného obalu alebo
textilného vrecúška, aby sa v šuplíku nedotýkala ostatných hračiek. Rôznorodé
materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vodotesná análna sprcha vo vode vyvádza ako delfín v mori. Očista análika ide
preto ruka v ruke aj so zmyselnými vodnými hrátkami.

Dizajn a tvar

Análna sprcha v elegantnej čiernej farbe má jednoduchý nadčasový design a svojim tvarom pripomína obušok. Na
konci pomôcky nájdete závit, pomocou ktorého nadstavec ľahko naskrutkujete na sprchovú hadicu. Hračka s jednou
tryskou sa dobre drží v ruke a vďaka dlhšiemu štíhlemu telu sa s ňou pri očiste zadočku pohodlne manipuluje.

Materiál

Pružný silikón ľahko ohnete do všetkých strán a pri dotyku prstami ucítite pohladenie zamatu. Príjemne vonia po
gume. Závit z ABS plastu drží hadicu pevne na svojom mieste.

Farba

Čierna farba pôsobí zmyselne a pripomenie vám skvelý orgazmus, ktorý si budete chcieť čo najskôr znova užiť.

Rozmery

Análna sprcha sa vďaka malému priemeru ľahko zavádza do zadočku.

Celková dĺžka: 24,5 cm
Použiteľná dĺžka: 22,5 cm
Priemer sprchy: 2,2 cm
Hmotnosť: 71 g
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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.
• gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.
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