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Kovový dilatátor Steel Spike (4 mm)

Údržba

Vodotesný dilatátor umyjete raz dva. Pred aj po každom použití ho namydlite a
opláchnite prúdom vlažnej vody. Aby ste starostlivo očistili každý vrúbok
pomôcky, vezmite si na pomoc aj vyradenú zubnú kefku. Na dosiahnutie
absolútnej čistoty sa hodí Dezinfekcia pomôcok. Stačí, keď ju na pomôcku
nastriekate, necháte minútku pôsobiť a potom ju dôkladne opláchnete.
Nakoniec už len hračku osušte a schovajte späť do pôvodného obalu alebo
textilného vrecka. Nezabudnite, že všetky erotické hračky musíte skladovať
oddelene, aby ich rôznorodé materiály na seba nereagovali a nepoškodzovali
sa.

Vodeodolnosť

Kovový dilatátor Steel Spike je vodotesný. Voda do neho nenatečie. Napriek tomu sa soundingu v sprche ani vani
plnej vody neoddávajte. Do močovej trubice by sa mohli dostať baktérie, ktoré by vám zarobili na nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Rovný, vrúbkovaný dilatátor vyzerá trochu ako dlhá skrutka. Vďaka svojmu tvaru a úzkemu priemeru sa ľahko
zavádza a jeho hladký koniec uľahčuje manipuláciu. Celkovo pomôcka vzbudzuje rešpekt, ktorý sa mieša s túžbou po
poznaní novej rozkoše.

Materiál

Hračka sa vyrába z kvalitnej nerezovej ocele, ktorá je na dotyk hladká a studená. Nepodlieha korózii a vďaka svojmu
neporéznemu prevedeniu sa ľahko čistí a udržuje.

Farba

Žiarivo lesklá, strieborná farba pôsobí chladne. Milovníkom kliník hier sa pri pohľade na pomôcku rozbúši srdce
vzrušením.

Rozmery

Vrúbky spoločne s úzkym priemerom premasírujú penis aj úplným začiatočníkom.

Celková dĺžka: 24 cm
Použiteľná dĺžka: 20 cm
Dĺžka hladkej rukoväte: 7 cm
Priemer dilatátora: 4 mm
Hmotnosť: 45 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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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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