
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Durex Classic prezerwatywy klasyczne gładkie x 12 szt
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Prezerwatywy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Durex Classic to prezerwatywy klasyczne gładkie, które stosowane są w celu ochrony przed nieplanowanym
poczęciem i chorobami wenerycznymi. Prezerwatywy wykonane są z naturalnej gumy lateksowej. Są przezroczyste i pokryte środkiem
nawilżającym, a ich specjalny kształt ułatwia zakładanie produktu na prącie oraz umożliwia lepsze przyleganie do członka.

Kiedy używać wyrobu medycznego Durex Classic? Wskazaniem do stosowania prezerwatyw jest aktywność seksualna, której celem
nie jest próba poczęcia dziecka. Prezerwatywy Durex Classic wykorzystywane są jako mechaniczna metoda antykoncepcyjna – ich
skuteczność w przypadku prawidłowego stosowania szacowana jest na 98%. Prezerwatywy Durex Classic stosuje się także w celu
ochrony przed chorobami wenerycznymi – nie tylko przy stosunku waginalnym, ale również oralnym i analnym.

W opakowaniu znajduje się 12 szt. prezerwatyw Durex Classic. Każda z nich jest wyrobem jednorazowym, który wykonany jest z
wysokiej jakości gumy lateksowej i pokryty silikonowym lubrykantem, ułatwiającym wprowadzenie członka. Prezerwatywy Durex
Classic mają standardowy rozmiar (szerokość nominalna: 56 mm) i zakończone są zbiorniczkiem na spermę. Skuteczność ochrony
przed ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową uzależniona jest od prawidłowego założenia prezerwatywy. W celu umieszczenia
prezerwatywy na członku należy ostrożnie otworzyć jej foliowe opakowanie, a następnie ścisnąć znajdujący się na końcu zbiorniczek, by
usunąć powietrze, zostawiając miejsce dla spermy. Prezerwatywę należy następnie rozwinąć na całej długości członka w stanie erekcji.
Po wytrysku należy przytrzymać lateks przy podstawie penisa, wysunąć delikatnie członek z penetrowanego miejsca, a następnie zdjąć
prezerwatywę.

Przeciwwskazaniem do skorzystania z wyrobu Durex Classic jest nadwrażliwość na lateks u któregokolwiek z partnerów. Stosując
dodatkowo lubrykanty, należy upewnić się, czy ich skład nie będzie prowadzić do uszkodzenia lateksu. Należy uważać zwłaszcza na
lubrykanty wykonane na bazie olejów, które mogą obniżać skuteczność ochrony lateksowej prezerwatywy.

Wskazania i działanie
Prezerwatywy Durex Classic stanowią klasyczną, uniwersalną propozycję dla osób czynnych seksualnie. To wyrób z najwyższej jakości
gumy lateksowej. Durex Classic są gładkie, przezroczyste, nie posiadają sztucznych barwników, mogących wywoływać reakcje
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alergiczne. Durex Classic pokryte są środkiem nawilżającym, dzięki któremu wprowadzenie członka jest łatwiejsze. Zakończone są
praktycznym zbiorniczkiem, a ich kształt określany jest terminem easy-on, który nawiązuje również do łatwego, sprawnego i
komfortowego zakładania prezerwatywy.
Durex Classic to klasyczne prezerwatywy o kształcie Easy-On zakończone zbiorniczkiem.
Przezroczyste i nawilżane prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej.
Szerokość nominalna: 56 mm

Używanie prezerwatyw wskazane jest w ramach ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (w seksie waginalnym,
analnym i oralnym) oraz jako metoda antykoncepcyjna. Pamiętaj, że nie ma całkowicie skutecznych metod zapobiegania ciąży, czy
przenoszenia chorób wenerycznych. Skuteczność prezerwatyw szacuje się na 98%, ale wyłącznie w sytuacji, gdy są one stosowane
prawidłowo. Jest to najbardziej popularna metoda antykoncepcji na świecie.
Prezerwatywy Durex Classic, podobnie jak wszystkie inne prezerwatywy, są wyrobem jednorazowego użytku. Po stosunku należy
prezerwatywę zdjąć i wyrzucić do kosza (nie do toalety).

Stosowanie
Skuteczność prezerwatyw, w tym również Durex Classic, uzależniona jest od ich prawidłowego użycia. Dla ułatwienia prawidłowego
założenia prezerwatywy, na każdym pojedynczym opakowaniu zawierającym produkt, producent umieścił logo Durex, wskazujące spód
opakowania.
W celu użycia prezerwatywy Durex Classic rozerwij delikatnie foliowe opakowanie — pomogą Ci w tym ząbki na zakończeniach.
Następnie, zachowując ostrożność, wyjmij prezerwatywę ze środka i ściśnij zbiorniczek, umieszczony na jej końcu. W ten sposób
usuniesz powietrze i zrobisz miejsce na nasienie. Trzymając na zbiorniczek, przyłóż prezerwatywę Durex Classic do czubka penisa w
stanie erekcji i rozwiń ją na całą długość członka. Pamiętaj, by zwijana część była od zewnątrz. Po wytrysku przytrzymaj prezerwatywę u
podstawy penisa i wyjmij członek z penetrowanego miejsca intymnego. Zdejmij kondom, włóż go z powrotem do foliowego opakowania
i wyrzuć do kosza (nie wolno wyrzucać zużytych prezerwatyw do toalety).

Pamiętaj, że seks analny i oralny również wymaga użycia prezerwatywy — ryzyko niechcianej ciąży, nie jest jedynym ryzykiem
podejmowanym przy współżyciu seksualnym. Chroń siebie i partnerkę/partnera przed chorobami oraz wirusami przenoszonymi drogą
płciową.

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

O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie.

Rozmiar
Standardowe (szerokość nominalna 56 mm)

Lubrykant
Zwiększona ilość lubrykantu silikonowego

Grubość
Standardowa

Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.

Stosowanie
Przed rozpoczęciem
Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na
zewnątrz prezerwatywy.

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.

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

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ważne
Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek antykoncepcyjny lub zapobiegający
zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były ocenione.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639

ISO 4074

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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