Unique latexmentes óvszer – Használati
utasítás
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg!

Fontos információk
A Unique óvszerek abban különböznek a hagyományos óvszerektől, hogy egy új,
szintetikus anyagból (AT-10) készültek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az óvszerek
nem olyan rugalmasak, mint a latexóvszerek.

Tárolás
Az óvszerek száraz, hűvös helyen tartandók, távol a direkt napfénytől. Hőségnek ne tegye
ki őket! Felhasználhatóak a kártyán feltüntetett időpontig.

Síkosítók használata
A latexóvszerekkel ellentétben a Unique bármilyen típusú síkosítóval – olajtartalmúak is –
használható. Amennyiben a pénisz vagy a hüvely területe gyógyszeres kezelés alatt áll, az
óvszer használatáról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az intim testékszerek használata nagyban növeli az óvszer károsodásának kockázatát!

Használat
1. Győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről és ellenőrizze a
lejárati dátumot. Óvatosan húzza le a zárócímkét, ügyeljen arra,
hogy az óvszert ne sértse fel.

2. Óvatosan vegye ki az óvszert és forgassa úgy a kezében, hogy
a PULL feliratú címkék felfelé nézzenek.

3. Tekerje le egy kissé az óvszert és tegye az erektált pénisz
hegyére.

4. Húzza le az óvszert a két fogantyú segítségével a pénisz jobb
és bal oldalán, míg a fogantyúk maguktól le nem válnak az
óvszerről. Ha szükséges, húzza tovább az ujjaival a pénisz tövéig.

5. Javasoljuk síkosító használatát a nagyobb élmény és
komfortérzet fokozása érdekében. A Unique óvszer nagyon
vékony, ezért alig érezhető.

6. Ejakuláció után görgesse le az óvszert a péniszről, amikor már
nem áll testi kontaktusban partnerével. A pénisz kihúzásakor
tartsa szorosan a pénisz tövénél az óvszert, hogy elkerülje az
óvszer lecsúszását.

7. A használt óvszert helyezze a kommunális hulladékba,
semmiképp se a wc-be! Gondoskodjon róla, hogy az óvszer zárt
hulladéktartályba kerüljön.

Fertőzések és terhesség elkerülése
Nem létezik 100%-os biztonságú megelőző módszer, ami biztosan megakadályozza a
szexuális úton terjedő betegségeket vagy a terhességet. Ugyanakkor az óvszerek a
legmegbízhatóbb megelőző eszközök egyike. A további fogamzásgátló módszerekről és
megelőző eszközökről érdeklődjön kezelőorvosánál.
Gyártó: Innova Quality S.A.S. (Kolumbia), Cra. 19a #196-23, Bogotá. Európai felelős
disztribútor: Adloran Ltd., 483 Green Lanes, London N 13 4 BS
Forgalmazó: HoMe Kreatíva Kft. (www.hormonmentes.hu), 2133 Sződliget, Kossuth u. 5.

