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Kovové svorky s gumovými návlekmi Clinic Hard

Údržba

Očistu vodoodolných svoriek rýchlo zvládnete. V prípade potreby ich očistite
vlhkou handričkou. Kov môže pri zlom vysušení alebo vystavení vlhkosti začať
hrdzavieť, preto dbajte na to, aby boli svorky vždy suché. Dezinfekcia pomôcok
zbaví hračku všetkých nečistôt a skrytých baktérií. Svorky uložte do textilného
vrecka alebo originálneho obalu, aby sa nedotýkali ostatných pomôcok a
nemohli sa vplyvom rôznorodých materiálov poškodiť.

Vodeodolnosť

Svorky majú vodoodolnú úpravu, takže vám údržba zaberie minimum času.

Dizajn a tvar

Svorky svojím tvarom evokujú nožnice a pripomínajú chirurgický peán na tampóny, ktorý patrí na každú operačnú
sálu. Na koncoch svoriek sú odnímateľné gumové návleky chrániace jemnú kožu bradaviek alebo intímnych partií.
Intenzitu stlačenia môžete regulovať v troch úrovniach zafixovaním zúbkov umiestnených na vnútornej strane
prstovej rukoväti. Svorky sa dobre držia v ruke a ľahko ich roztvoríte a uvoľníte z kože submisívneho partnera.

Materiál

Chladivý kov ku klinik praktikám neodmysliteľne patrí, pretože symbolizuje sterilitu a anonymné prostredie lekárskej
ordinácie. Gumené návleky sú jemné na dotyk a nespôsobujú alergickú reakciu na koži rovnako ako chirurgická oceľ
použitá pri výrobe svoriek.

Farba

Metalická strieborná farba vás prevedie tajomnými cestičkami BDSM hier.

Rozmery

Svorky sa zmestia do každej zásuvky neresti.

Celková dĺžka svoriek: 17 cm
Dĺžka gumových návlekov: 2,4 cm
Priemer gumových návlekov: 1,6 cm
Hmotnosť: 55 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 inak 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.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• 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 týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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