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Kovový dilatátor Metal Tear (6 mm)

Údržba

Údržbu vodotesného dilatátora zvládnete aj so zaviazanými očami. Pred aj po
každom použití ho namydlite a opláchnite pod prúdom teplej vody. Dezinfekcia
pomôcok dotiahne očistu do konca tým, že hračku zbaví všetkých baktérií.
Suchý dilatátor schovajte do textilného vrecka alebo originálneho obalu, aby na
seba rôznorodé materiály erotických pomôcok nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Sonda má vodotesnú úpravu, ale do vane si ju so sebou radšej neberte. Baktérie z vody by sa mohli dostať až do
močovej trubice a spôsobiť nepríjemný zápal.

Dizajn a tvar

Dilatátor pôsobí minimalistickým dojmom a svojím tvarom pripomína pletaciu ihlicu. Kovová slza na konci pomôcky
efektívne dráždi močovú trubicu. Vďaka dlhej spojovacej tyčinke sa ľahko zavádza do penisu a dosiahnete s ňou až
na prostatu. Hračka má hranatú rukoväť, ktorá sa dobre drží v ruke a slúži zároveň aj ako zátka.

Materiál

Kvalitná leštená oceľ je pevná a bezpečná pre telo, preto sa používa aj v zdravotníctve. Môžete ju schladiť alebo,
naopak, zahriať a zažiť tak pri klinik hrách zakaždým iné pocity.

Farba

Strieborná farba v sebe snúbi chladivú krásu a dominanciu. Vtiahne vás za oponu drsnejších BDSM praktík, pri
ktorých so zatajeným dychom preskúmate každý kúsok svojich tiel.

Rozmery

Dilatátor sa svojimi rozmermi hodí aj pre pokročilejších začiatočníkov.

Celková dĺžka: 22,5 cm
Použiteľná dĺžka: 19 cm
Priemer kovovej slzy: 0,6 cm
Priemer kovovej tyčinky: 3 mm
Hmotnosť: 23 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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