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#Askaman – ruku na to!
2021 fakta a trendy v mužské mastrubaci
Praha, květen 2021 – Satisfyer se v květnu soustředí na téma mastrubace a rozeslal
anonymní dotazník více než 5000 mužům ve věku 18 – 59 let, kteří byli ochotní podělit se o
své návyky, preference a postřehy na téma mastrubace. Jako jedna z největších a nejrychleji
rostoucích mezinárodních značek na poli sexuálního wellness si dává Satisfyer za úkol
vzdělávat o mužské mastrubaci a přichází s fakty, které podporují zdravý vztah k sexualitě.
Jednou, dvakrát, třikrát – jak často je to normální?
Na otázku “jak často je to normální”, existuje jenom jedna správná odpověď – jak často
chcete! Co se počítá je čas, který věnujete sobě a faktor potěšení. 45% dotazovaných
odpovědělo, že se sebelásce věnuje několikrát do týdne, 19% mastrubuje každý den a 9%
dokonce několikrát denně.
Proč ale muži mastrubují? Odpověď asi nikoho nepřekvapí; osobní potěšení během
mastrubace je top prioritou pro 76% dotázaných, 33% mužů mastrubují z nedostatku sexu,
obzvlášť v době pandemie, kdy se prohloubila sexuální sociální distance. Na třetím místě se
umístila mastrubace s partnerem s 25% a pouze 5% dotazovaných mastrubuje ze
zdravotních důvodů, přestože mastrubační rutina má mnoho zdravotních výhod.
Důležité je, že masturbace pomáhá udržovat funkci svalů, zejména ve stáří.
Megwyn White, certifikovaná sexuoložka a ředitelka pro sexuální vzdělávání značky
Satisfyer vysvětluje: “S přibývajícím věkem klesá tvorba nových buněk. Svaly přirozeně
ochabují – to se projeví nejen na fyzické aktivitě. Tkáně penisu vyžadují stimulaci k udržení
podpory vaskulárních sítí a tkání uvnitř. Pravidelný sex, masturbace a trénink pánevního dna
mohou mít preventivní účinek. Typickým problémům ve stáří, jako je inkontinence, problémy
s prostatou nebo erektilní dysfunkce, lze do jisté míry předcházet, pokud bude neustále
proudit „elixír života. “
Kde jsou oblíbené mastrubační “hotspoty”?
Jak se dalo očekávat, číslo jedna oblíbené místo k masturbaci je a vždy bude postel. 66%
dotázaných si uvědomuje, že pohodlí a potěšení jdou ruku v ruce.
Sprcha a toaleta, i když jsou méně pohodlné, jsou stále populární, s přibližně 12% a 10%.
Mezi další oblíbené hotspoty patřila pohovka (5%) a zajímavé je, že domácí kancelář byla
preferovanou kulisou pro 4% dotázaných.
Porno, nebo fantazie?
Obojí! 64% respondentů uvádí, že používá kombinace jejich vlastní fantazie a porna. Díky
široké škále pornografických žánrů, které uspokojí širokou škálu fetišů, je zajištěno všechno
a 18% přiznalo, že jsou milovnící porna a sledují ho, aby dosáhli vyvrcholení. Na druhou
stranu 17% dává přednost tomu, že si v hlavě představují vzrušující scénky a uplatňují
vlastní představivost. Zajímá vás vaše druhá polovička? Může být překvapením, že bohužel
pouze 1% respondentů uvedlo, že při masturbaci myslí na svého vlastního partnera. Díky
hoši.
Sexuální hračky, nebo ruka?
Při výběru správné pomůcky záleží na hračce. Ať už vibrující kroužek na penis nebo
masturbátor, který simuluje orální sex, tyto hračky mají jednu společnou věc: mohou
katapultovat orgasmus do nepředstavitelných sfér a posunout sebelásku na další úroveň.
55% mužů to zažívá a používá k mastrubaci pomůcky. Jaký produkt vybrat? Tady bylo hned

několik oblíbenců - vibrační hračky, které se používají přímo na penis vyšly z dotazníku jako
první s 29%. Pro zkrácení doby, používá 25% lubrikant a na třetím místě používá
masturbátory bez vibrací 23%, po nichž následuje anální stimulace, kterou upřednostňuje
20% respondentů.
Více zajímavostí můžete najít v #Askaman dotazníku
na: https://www.satisfyer.com/cz/askaman/
Nejdůležitější čísla na jednom místě:

Megwyn White
Ředitelka pro vzdělávání a kvalifikovaná klinická sexuoložka
Megwyn White je sexuoložka a atestovaná sexuální koučka, která provozuje svou praxi v
New Yorku. V současné době také působí jako ředitelka pro vzdělávání pro Satisfyer, přední
značku na poli sexuálního wellness se sídlem v Německu. Pravidelně přispívá do Sex and
Medicine Summit, publikovla např. pro Cosmopolitan, Health.com, Elite Daily, Refinery 29,
Sensheat a časopis X-biz. Mimo jiné je jedním z hlavních prezentujících na Sex Expo, Yale
School of Consciousness, Fashion Snoops a Assemblage v New Yorku. Je také autorkou

metody Haptic Body, což je somatická metoda zaměřená na jednoduchou péči o sebe sama.
Ta má za úkol navodit vzájemné propojení celého těla, uzdravení po sexuálních traumatech
a sebe-regulaci nervového systému skrze smyslnost a ztělesnění.
Poznámky pro novináře:
O značce Satisfyer
Satisfyer je významná značka na poli sexuálního wellness, která propojením technologických
inovací a sexuálního zdraví přináší zákazníků příjemné prožitky, které působí na různé
smysly. Satisfyer byl založen v roce 2016 a stal se průkopníkem ve svém odvětví. Mezi
hlavní myšlenky a poselství patří, že sexuální zdraví je pro každého bez ohledu na jeho
pohlavní identitu, socioekonomické prostředí, věk nebo pohlaví a schopnosti. Se svými 190
oceněními za design, více než 200 produkty dostupnými ve více než 100 zemích představuje
značka nejobsáhlejší sortiment produktů nejvyšší kvality v různých cenových úrovních.
Satisfyer je lídrem na trhu v mnoha zemích díky svému hlavnímu produktu Satisfyer Pro 2,
který je nejprodávanějším přístrojem na sexuální wellness na světě. Pro více informací
navštivte www.satisfyer.com

Pro zvýšení sexuální pohody a intenzivnější prožitek Satisfyer doporučuje:
Satisfyer Men Wand. DPC: 1289 Kč.
Z tohoto masturbátoru pro muže budeš nadšený. Flexibilní křidélka ze
sametového silikonu příjemného na dotyk obalí tvůj žalud jako ve vatě a výrazné
drážkování dokáže vzrušit tvůj penis po celé délce i na varlatech. Podle nálady si
můžeš zvolit některý z 10 různých rytmů a 5 intenzit. To znamená celkem 50
neskutečných kombinací vibrací, které ti připraví další velmi intenzivní zážitky.
Satisfyer Men Wand je samozřejmě vodotěsný a doprovodí tě do vany nebo do
sprchy. Ergonomický tvar a příjemný materiál krásně sedí v ruce. Po posledních
vlnách orgasmu ho můžeš očistit jednoduše vodou s mýdlem nebo některým z
našich speciálních desinfekčních prostředků.

Satisfyer Men Heat Vibration. DPC:1289 Kč.
Hledáš žhavé hodiny rozkoše – a to nejlépe snadno a kdykoli? Satisfyer Men Heat
Vibration splní tvoje přání kdykoli a kdekoli! Tento vibrační masturbátor pro
moderního muže je vybaven inovativní hřejivou funkcí a promění hodiny, které
strávíš se sebou samým, v úžasně realistickou zábavu. Vychutnej si blaženou
hřejivost poddajného tunelu lásky a nech se při teplotě až 40 stupňů dovést k
explozívním vyvrcholením. Kombinace smyslné funkce ohřívání a dráždivých,
silných vibrací se postará o vzrušující stimulaci tvého žaludu.
Model Men Heat Vibration kombinuje maskulinní designovou koncepci se
snadným a intuitivním ovládáním – pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí a +/- jej můžeš pohodlně
ovládat jednou rukou, i když to začne být pěkně divoké. Díky širokému otvoru můžeš masturbátor

nasadit i na neztopořený penis a během krátké doby se tak rozehřát z 0 na 100. Ztrať se ve
svých fantaziích a nech se dovést 11 různými vibračními stupni na vrchol rozkoše.

Satisfyer Men One. DPC: 1031 Kč.
Pryč je doba, kdy byl výběr erotických pomůcek pro muže omezený a jejich design velmi
jednoznačný.
Je tu Satisfyer MenOne!
Elegantní, modročerný obal tohoto modelu má vrchní a spodní stranu z
pevného ABS plastu a strany z měkkého, neklouzavého silikonu. Tento
masturbátor se sportovním designem simuluje úžasnou kombinaci orálního a
vaginálního sexu a jeho vzrušující sací účinek se postará o nevídaná
vyvrcholení. Spolu s inovativním regulátorem vnitřního tlaku můžeš
přizpůsobovat těsnost masturbátoru podle svých přání a potřeb a rozmazlovat
tak svůj poklad podle libosti. Zaveď jednoduše svůj penis do měkkého obalu z
materiálu Cyberskin a užívej si vzrušující pocit, který přináší Men One – bez
baterií, bez akumulátoru. Pro ještě intenzivnější zážitek použij vhodný
lubrikační gel Satisfyer, například v hřejivé nebo chladivé variantě – tvůj zážitek
plný rozkoše tak bude ještě poddajnější a realističtější. Po použití můžeš model Satisfyer
Men One vyčistit trochou mýdla a vlažnou vodou a vydezinfikovat dezinfekčním přípravkem
na erotické pomůcky. Pomocí praktického krytu lze pak Men One hygienicky uzavřít a uložit.
Satisfyer Booty Call. DPC: 386 Kč.
Díky 3 různým strukturám se sada Booty Call od Satisfyer hodí
nejlépe pro ty, kdo s análním tréninkem začínají. Anální kolíky mají
totiž zvětšující se průměr a s jejich pomocí tak lze svěrač jemně
rozšiřovat, aby byl tvůj začátek s touto praktikou jemný a pozvolný.
Mnohostrannost těchto kolíků jen tak něco nepřekoná: vybírat
můžeš mezi spirálovým designem, tvarem malého kužele a
klasickou kuličkovou strukturou se 3 prvky. Všechny 3 designy pak
mají hladký, poddajný povrch, vyrobený z hygienického, šetrného a
příjemného silikonu. Praktický kroužek usnadňuje zavádění anální
pomůcky a zajišťuje její snadné použití. Kromě toho funguje jako
široká základna, která zabraňuje tomu, aby se anální kolík zavedl
úplně – můžeš se tak análnímu tréninku oddat naprosto bez obav.
Všechny produkty jsou k dostání na e-shopu https://www.satisfyer.com/cz/

