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EROTIČNE IGRAČKE IN PRIPOMOČKI
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

15 SPLOŠNIH ZAPOVEDI
● prepričajte se, iz katerega materiala je vaša igrača narejena
● operite svojo igračo pred in po uporabi
● uporabljajte le lubrikant, ki je primeren za material, iz katerega je igrača narejena
● uporabljajte majhne količine nežnega, ne-dišečega mila za umivanje igrač
● za temelitejše čiščenje uporabite čistilo za igrače
● ne izpostavljajte električnih igrač vodi (razen, če so vodoodporne) - raje jih obrišite z

vlažno krpo in milom
● igrače, ki niso elektronske in so narejene iz trpežnih materialov (silikon, nerjaveča kovina)

se lahko prekuha
● ko igračo operete, uporabite čisto brisačo, da igračo obrišete
● igračo ne hranite v vlažnih prostorih, saj tvegate razvoj plesni in bakterij
● igrače ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi
● shranjujte izven dosega otrok
● ne uporabljajte izdelkov na poškodovani koži
● če se po uporabi pojavijo spremembe na koži, takoj prenehajte z uporabo
● hranite igrače na varnem, stran od drugih podobnih materialov, da ne pride do kemičnih

reakcij
● ne pogrevajte izdelkov v (mikrovalovni) pečici
● ne uporabljajte igrač v kadi (razen vodoodpornih) ali pod tušem (razen vodoodpornih in

odpornih na škropljenje)

ČIŠČENJE EROTIČNIH IGRAČ GLEDE NA MATERIAL
Priporočeno je očistiti igračo pred in po vsaki uporabi, da se izognemo nabiranju bakterij in
plesni.
Za igrače iz različnih materialov je potrebno različno skrbet in jih čistiti. Če igračke dovoljujejo
uporabo mila, naj ta ne bo močan in odišavljen. Najbolj priporočljiva so antibakterijska mila. Za
temelitejše čiščenje uporabite čistilo za igračke.
Če igrača ni vodoodporna, je ne namakajte v vodo (saj jo boste tako poškodovali), le sperite jo
pod tekočo vodo.
Vedno se dodatno prepričajte, če je vaša igrača res zmožna “preživeti” pranje v pomivalnem
stroju (saj se lahko zgodi, da poči, se stopi…).



Vse pravice pridržane, PERVISIO D.O.O. 2

GUMA
● igrače: večinoma so iz gume izdelani realistični in strap-on dildi
● je porozna in ne potrebuje veliko čiščenja
● za boljše ohranjanje je priporočljiva uporaba s kondomom
● lubrikanti: na bazi vode ali silikona

JELLY
● igrače: večinoma so iz jelly-ja narejeni dildi
● ni jih mogoče dezinficirati, tako da za čiščenje uporabljajte toplo vodo in blago milo
● nikakor jih ne čistite z vrelo vročo vodo
● priporočena uporaba kondoma
● hraniti v hladnem in temnem prostoru
● lubrikanti: na vodni osnovi ali silikona

SILIKON
● je neporozen, zato ga lahko očistimo v vreli vodi, v pomivalnem stroju ali pa uporabimo

vodo in milo
● mehanski deli igrač ne smejo priti v stik z vodo!
● lubrikanti: na vodni osnovi; nikakor se ne uporablja na oljni ali silikonski osnovi

LATEKS
● igrače iz lateksa so lahko porozne, zato je potrebna posebna nega
● ni jih mogoče dezinficirati
● nikakor jih ne čistite z vrelo vodo
● uporaba posebnega antibakterijskega čistila za erotične igrače
● priporočena uporaba kondoma
● NE uporabljajte, če ste alergični na lateks
● lubrikanti: na vodni osnovi ali silikona

STEKLO
● je neporozno, zato je enostavno za čiščenje
● lahko ga operemo z vodo in milom
● preglejte svojo igračo pred vsako uporabo za razpokami
● lubrikanti: na vodni osnovi, oljni in silikonski

KOVINA
● je neporozna in zato enostavna za čiščenje
● lahko prekuhamo ali belimo (10 % raztopina)
● peremo jih lahko tud v pomivalnem stroju (zgornja polica)
● prav tako lahko uporabite milo
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● ob spremembi temperature se ne spremeni
● mehanski deli igrač ne smejo priti v stik z vodo!
● lubrikanti: vodni osnovi, oljni ali silikonski

PLASTIKA
● enostavno očistite z toplo vodo in antibakterijskem milom
● lahko tudi obrišete z izopropil alkoholom
● lubrikanti: na vodni osnovi, oljni in silikonski

ALUMINIJ
● po vsaki uporabi očistite igračko v topli vodi z antibakterijskem milom
● čistite jih lahko tudi v pomivalnem stroju
● osušite jih s satenasto ali fino krpo
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