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Kovový dilatátor s krúžkom na žaluď Intense Thrill (7
mm)

Údržba

Údržbu vodotesného dilatátora zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každom
použití ho poriadne namydlite a umyte pod tečúcou vodou. Dezinfekcia
pomôcok zaistí sterilitu a zbaví hračku všetkých baktérií. Suchý dilatátor uložte
do textilného vrecka alebo originálneho obalu, aby na seba materiály ostatných
hračiek nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Dilatátor má vodotesnú úpravu uľahčujúcu údržbu, ale do vane alebo vírivky si
ho neberte. Močová trubica je náchylná na zápaly a baktérie z vody by mohli
spôsobiť zdravotné problémy.

Dizajn a tvar

Dilatátor s nádherným dizajnom ozdobí zbierku hračiek ako šperk. Svojím tvarom evokuje šabľu. Jeho hlavnou
dominantou je dohromady dvanásť po sebe idúcich kovových guľôčok, ktoré siahajú zhruba do jednej tretiny
pomôcky. Uprostred tela má pomôcka hladký tvar a na jej konci nájdete krátky rad jemných vrúbkov. Tie po zavedení
dráždia vstup do penisu. Dilatátor môžete zafixovať na žaluď krúžkom. V balení nájdete dva priemery.

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ chladí citlivé steny močovej trubice. Môžete sa s ňou stretnúť aj v zdravotníctve, pretože je
zdravotne bezchybná a nespôsobuje alergické reakcie na koži.

Farba

Strieborná farba evokuje sterilitu lekárskej ordinácie a podporí atmosféru klinik hier.

Rozmery

Dilatátor odporúčame skúsenejším pánom.

Celková dĺžka dilatátora: 27 cm
Priemer dilatátora: 0,7 cm
Priemer menšieho silikónového krúžku: 3,5 cm
Priemer väčšieho silikónového krúžku: 4 cm
Hmotnosť: 75 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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