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Durex Performa Prezerwatywy, 3 sztuki
 

Cena: 9,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 3 sztuki

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Prezerwatywy Durex Performa - co to jest i w jakim celu się je stosuje:

Durex Performa to prezerwatywy pomagające wydłużyć stosunek. Pokryte są specjalnym lubrykantem Performa™, przedłużającym
erekcję. Ma on w składzie ma benzokainę (5%): substancję znieczulającą miejscowo. To właśnie ona pomaga wydłużyć zbliżenie.

Zaprojektowane z myślą o Nim.
Pokryte lubrykantem Performa™ przedłużającym stosunek.
Kształt Easy- on, zakończony zbiorniczkiem
Rozmiar standardowy (szerokość nominalna: 56 mm)
Naturalny lateks

Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Bądź na bieżąco, przeczytaj załączone informacje na opakowaniu, szczególnie jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub
oralnego.

Jak stosować Prezerwatywy Durex:

Sposób użycia:

Prezerwatywy należy zawsze nosić w małej puszce lub pudełeczku, a nie w portfelu lub torbie, ponieważ można je w ten sposób
uszkodzić. Zawsze należy sprawdzić instrukcję na opakowaniu prezerwatywy oraz jej datę przydatności do użycia.
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Najpierw warto umyć ręce: to zapewni niezbędną higienę, a jeśli używaliście wcześniej olejku do masażu lub innych substancji
zawierających tłuszcze, pozwoli to usunąć z dłoni ich związki, które mogłyby spowodować pęknięcie prezerwatywy.

Opakowanie należy rozrywać od strony ząbkowanej, uważając przy tym na paznokcie, zęby i ostre przedmioty, takie jak biżuteria i
kolczyki, które mogłyby przedziurawić lub rozerwać prezerwatywę.

Zrolowana część prezerwatywy musi znajdować się na zewnątrz – inaczej prezerwatywa zostanie założona na lewą stronę. Aby się
upewnić, którą stroną zakładać prezerwatywę, można w nią delikatnie dmuchnąć, a lekko się rozwinie, wówczas zobaczysz, która strona
jest właściwa.

Końcówkę prezerwatywy należy ścisnąć w palcach, aby usunąć z niej powietrze, po czym – nie puszczając końcówki – należy założyć
prezerwatywę na penisa, rozwijając ją drugą ręką.

Jeśli zauważysz w czasie stosunku, że prezerwatywa zaczyna się zwijać, natychmiast należy rozwinąć ją z powrotem. W przypadku
zsunięcia się prezerwatywy należy przerwać działanie, wyciągnąć ją za otwarty koniec i założyć nową.

Po wytrysku, kiedy penis jest wciąż wzwiedziony, należy przytrzymać prezerwatywę u podstawy penisa i go wycofać. Następnie należy
zdjąć prezerwatywę, związać ją, zawinąć w chusteczkę i wyrzucić do kosza (nie do toalety). Nigdy nie należy używać ponownie
wykorzystanej prezerwatywy.

Często zadawane pytania odnośnie prezerwatyw Durex i odpowiedzi na nie:

1. Dlaczego warto używać produktów Durex?

Posiadamy ponad 90-letnie doświadczenie w produkcji prezerwatyw. Możemy bez przesady stwierdzić, że każda wyprodukowana przez
nas prezerwatywa to wynik wielu prób i testów. Wszystko zaczyna się od podstaw. Po pierwsze, używamy wyłącznie najlepszych
surowców do produkcji prezerwatyw. Następnie każdy produkt jest poddawany testom elektronicznym. Ponadto próbki z każdej partii są
nadmuchiwane w celu sprawdzenia swojej wytrzymałości. Przecieramy również szlaki w zakresie innowacyjności, dopasowując
oferowane rozwiązania do zmieniających się potrzeb.

2. Jakim testom jakości poddawane są prezerwatywy Durex?

Każda prezerwatywa firmy Durex jest testowana elektronicznie, co gwarantuje jej niezawodność. Każda seria przechodzi 5 testów
jakości.
Ponadto losowa próbka prezerwatyw z każdej partii przechodzi bardziej rygorystyczne testy jakości. Po wykonaniu pomiarów grubości i
długości, próbki przechodzą test nadmuchiwania powietrzem w celu sprawdzenia wytrzymałości na pękanie i elastyczności produktu.
Zgodnie z międzynarodowymi normami podczas takiego testu wytrzymałościowego prezerwatywa powinna przyjąć 18 litrów powietrza.
Prezerwatywy firmy Durex zwykle są w stanie przyjąć 40 litrów powietrza bez pękania.
Oprócz tego przeprowadzany jest test przepuszczalności płynów. Prezerwatywy z danej próbki są wypełnianie wodą – a następnie
zostają zawieszone na 1 minutę i toczy się je na bibule, na której doskonale widać ewentualne przecieki. Każdego miesiąca w zakładach
firmy Durex przeprowadza się około 2 milionów takich testów.
Jeśli próbka nie przejdzie pomyślnie testu, cała seria zostaje wycofana!

3. Czy cieńsze prezerwatywy są bardziej narażone na pękanie?

Nie. Grubość prezerwatywy niekoniecznie musi przekładać się na bezpieczeństwo użytkowania.

4. Czy mogę używać prezerwatyw smakowych zarówno podczas seksu oralnego, jak i stosunku
waginalnego?

Smakowe prezerwatywy Durex zostały stworzone przede wszystkim z myślą o stosunku oralnym. Smakowy lubrykant nie jest szkodliwy
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dla układu pokarmowego. Jeśli jednak decydujesz się użyć ich do seksu waginalnego lub analnego, zalecamy, by nie używać tej samej
prezerwatywy do różnych rodzajów seksu następujących po sobie.

5 Czy można bezpiecznie stosować prezerwatywy pod wodą lub biorąc prysznic?

Nie przeprowadzono żadnych badań mających na celu określenie wydajności prezerwatyw podczas ich stosowania w wodzie lub pod
wodą. W takich okolicznościach może, na przykład, istnieć większe ryzyko zsunięcia się prezerwatywy. Choć sól zawarta w wodzie nie
wywołuje działań niepożądanych w styczności z materiałami używanymi do produkcji prezerwatyw, istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że środki chemiczne stosowane w basenach (na przykład chlor i ozon) mogą takie działania wywoływać.
Obecność olejków do kąpieli i innych substancji używanych w wodzie lub pod prysznicem może wywoływać działania niepożądane,
wpływające na właściwości lateksowego materiału wykorzystywanego w produkcji prezerwatyw.

6. Czy mogę używać prezerwatyw do seksu analnego?

Aktualnie nie istnieją żadne określone normy dla produkcji prezerwatyw używanych do seksu analnego. Zaleca się jednak, w
szczególności w przypadku seksu analnego, stosowanie dodatkowych lubrykantów opartych na wodzie lub silikonie, które należy
nakładać na zewnętrzną stronę prezerwatywy po jej założeniu. Pomaga to zmniejszyć ryzyko pęknięcia lub zsunięcia się prezerwatywy.
Przed użyciem lubrykantu zapoznaj się z instrukcją stosowania i sprawdź czy produkt jest odpowiedni.
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