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Pompka erekcyjna Erection Pump Calexotics Dr. Joel
 

Cena: 66,90 pln

Opis słownikowy

Producent Calexotics

Opis produktu
 

Próżniowa pompka erekcyjna Dr. Joel Kaplan® to urządzenie pozwalające zwiększyć rozmiar penisa i uzyskać erekcję poprzez
zasysanie powietrza z wnętrza cylindrycznej pompki, w której umieszcza się członek. Regularne stosowanie pompki erekcyjnej może
wspomóc zwiększenie obwodu, wytrzymałości i doznań erotycznych.

Kompleksowy system składa się z przezroczystego cylindra z kołnierzową podstawą, który ułatwia monitorować postępy działania,
miękkiego zdejmowanego pierścienia zakładanego na prącie i ułatwiającego utrzymanie higieny, łatwej do ściskania gruszki i
elastycznego niezgniatalnego węża. Pompka zaprojektowana została tak, aby penis wygodnie się wsuwał do środka cylindra i
zapewniała bezproblemowe ssanie przy każdym ściśnięciu gruszki pompującej.

Działanie pompki opiera się na wytworzeniu próżni wewnątrz nakładanego na penisa cylindra, w skutek czego do ciał jamistych napływa
krew, zwiększają one swoją objętość i osiągana jest erekcja. Po osiągnięciu szczytowego ssania i uzyskaniu pełnego wzwodu należy
użyć przycisku szybkiego uwalniania powietrza (przerywa uszczelnienie lub zmniejsza ciśnienie) i odsunąć cylinder, a na nasadzie prącia
pozostawić blokujący odpływ krwi z ciał jamistych pierścień uciskowy.

Jest to produkt przeznaczony do stosowania na intymne części ciała, który może być stosowany zarówno przez mniej, jak i bardziej
doświadczonych mężczyzn. Jest łatwy w utrzymaniu czystości i rozkładaniu. W celu zapewniania właściwej higieny po każdym użyciu
należy go przemyć ciepłą wodą z mydłem i/lub zastosować środek do dezynfekcji.

Materiał: Polystyrene, Plastik PVC, Plastik ABS, Termoplastyczny Elastomer
Kolor: cylinder - przezroczysty, gruszka - czarny
Wolny od ftalanów: tak
Wymiary: cylinder - 19cm x 5,7cm

Środki ostrożności:
W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skonsultować się z lekarzem.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych.
Zastosować minimalną ilość podciśnienia niezbędną do osiągnięcia erekcji.
Niewłaściwe użycie pompy może pogorszyć istniejący stan chorobowy, taki jak choroba Peyroniego, priapizm i zwężenie cewki
moczowej.
Niewłaściwe użycie pompy próżniowej może spowodować obrzęk prącia i/lub jego  poważne trwałe uszkodzenie.
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