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Om Bertil
Bertil höjer njutningen för både honom och henne vilket är mycket uppskattat. 
Penisringen förstärker mannens erektion och vibrationerna stimulerar samtidigt 
kvinnans klitoris. Tillverkad i ett mjukt och töjbart material. Reglerbar hastighet. 
Eftersom den är vattentät kan den även användas i duschen.

Bertil har några olika funktioner, dels som hjälpmedel för att upprätthålla 
erektion och dels som parleksak. Om man har svårt att behållaerektion tillräckligt 
länge eller vill ha en fylligare erektion, hjälper Bertils behagligt kramande ring till 
att hålla kvar blodet i penis svällkroppar.

Bertil är också en perfekt leksak för paret. Den lilla kulan på ringen vibrerar mot 
klitoris och ger extra stimulans till kvinnan samtidigt sommannen stimuleras av 
att vibrationerna fortplantar sig ner runt penis.

Hur man använder Bertil
När du sätter i batterierna i din Bertil är det viktigt att du lämnar kvar 
papperslappen som ligger i batterifacket. Batterierna sommedföljer är 
provbatterier och beräknas hålla ca 20-40 minuter.

Först trär du på ringen till roten på din erigerade penis. Känn efter att den sitter 
behagligt. Nu kan du starta vibratorn och känna hur den vibrerar runt både 
penisroten och ner mot pungen. Den lilla kulan är främst till för att stimulera 
hennes klitoris, men kan även vändas mot pungen.

Vissa män använder även penisringar för att det ger en skönare känsla i ollonet.

Riktvärdet för användande av Bertil är max 30 minuter. Blodet i penis behövs 
förutom till erektion, även för syresättning. Skulle du känna obehag i penis vid 
användandet, ska ringen tas loss så att blodet återigen kan cirkulera fritt.

Den som har svårt att få ut blod i penis, dvs att få erektion kan också behöva en 
penispump för att pumpa blod till svällkropparna. Vi rekommenderar då att 
använda penispumpen Belladot Ingemar i kombination med penisringarna 
Belladot Viktor. Efter att du pumpat blodet till penis träs penisringen på plats, 
vilket gör att blodet stannar kvar.

Om erektionsproblem
Erektionsproblem drabbar nästan alla män någon gång i livet, kanske bara under 
en kortare period, och försvinner då oftast av sig själv. Erektionsproblem kan även 
orsakas av någon sjukdom, t ex hjärt- och kärlsjukdom. Så om problemet kommit 
smygande och varat en längre tid(mer än ett halvår) bör du vända dig till läkare 
för en hälsoundersökning.

Mer info om bl a erektionsstörning finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Fråga gärna din apotekspersonal, läkare eller urolog  
för mer information, ellerkontakta vår sexolog  
på sexolog@belladot.com.

Erektionsstörningar är vanliga. 
Var femte man drabbas någon 
gång av det.

Bertil - Vibrerande potensring

80% av användandet av 
intimprodukter sker i en direkt 
parsituation.

TIPS!
Vänd på ringen och låt 
kulan vibrera mot pungen!

TIPS! 
Tvätta din  
Belladotprodukt med 
Cleansing gel som 
både rengör och  
återfuktar gummit. Då 
håller den längre.


