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Prezerwatywy DUREX Arouser 12 szt.
 

cena: 13,79 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Prezerwatywy Durex Arouser z prążkami dla dodatkowej stymulacji.

Optymalne dopasowanie
Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa.

Proste, zakończone zbiorniczkiem, prążkowane prezerwatywy.

Rozmiar
Standardowy

Lubrykant
Silikonowy

Grubość
Standardowe

Prezerwatywy z naturalnego lateksu o zabarwieniu koralowym.

Wskazania
prążkowane

Dawkowanie
Przed rozpoczęciem
Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na
zewnątrz prezerwatywy.
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Utylizacja
Możesz poddać recyklingowi to pudełko, ale nie jego zawartość. Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do
kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Aby ułatwić założenie, logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przed użyciem
Przed użyciem prezerwatywy sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny
sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nową prezerwatywę z nieuszkodzonego opakowania. Prezerwatywę należy założyć, zanim
dojdzie do kontaktu członka z drugą osobą. Takie postępowanie pomaga zapobiec cięży i możliwości zarażenia się chorobami
przenoszonymi drogą płciową.

Instrukcja używania
1. Rozerwij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub
ostrymi przedmiotami.
2. Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie
wzwodu.
3. Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt
ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj
prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem.
4. Wrzuć do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety.

Data opracowania instrukcji używania: maj 2016.

Przechowywanie
Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Przeciwwskazania
Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku, zwłaszcza jeśli używasz
prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100 % przed ciążą, HIV lub
chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KILKA OSTRZEŻEŃ
Prezerwatywa jest wykonana z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli
użytkownik jest uczulony na lateks. ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA: jeśli poczujesz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania
prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększać ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia
infekcji. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego, należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu.
Używaj tylko żeli intymnych zalecanych do używania z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre
pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. Do seksu analnego
zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.

KIEDY NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY
Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony/uczulona na lateks, jeśli podrażnienie lub
dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub
przecieknie podczas stosunku należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Producent
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane,
Hull,
East Yorkshire,
HU8 7DS,
UK
Infolinia: 801 115 111
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