
NAIL PRO
Kleštičky na zesílené nebo zarostlé nehty

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Tento nástroj je vybaven speciální polstrovanou protiskluzovou rukojetí, která vám poskytne 
optimální kontrolu při stříhání. Jeho ergonomický design je ideální pro lidi s artritidou, slabýma 

rukama nebo nedostatkem flexibility. Naše kleštičky mají ručně broušené břity s tvarovanou 
špičkou, které umožňují přesné a čisté zastříhávání. Protože jsou vyrobeny z lékařské nerezové 
oceli, nemusíte se obávat, že budou rezivět nebo korodovat. Slibujeme: budou to vaše oblíbené 

nůžky na nehty, které budete používat po dlouhé roky.

OBSAH BALENÍ:

1 x nůžky na prsty na nohou se širokými čepelemi
1 x nůžky na prsty na rukou
1 x pilník na nehty
1 x nadzvedávač nehtů
1 x zatlačovač kutikuly
1 x úložný sáček

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Tato sada na nehty byla vyrobena pro nejrůznější použití, obsahuje nůžky na nehty na nohou, 
kleštičky na zesílené nehty a může vám pomoci s houbovým ošetřením nehtů na nohou. 
(Způsobené diabetem, tvrdnutím nehtů atd.)



Materiál: nerezová ocel + ABS

VAROVÁNÍ
∑ Tento produkt je velmi ostrý. Udržujte mimo dosah dětí.
∑ Před použitím vydezinfikujte.

Při použití dávejte pozor, abyste pokožku nevytahovali, měli byste ji přímo stříhat.
∑ Pokud máte zánět, otok nebo bolest, prosím nejdříve vydezinfikujte nehty na nohou a 

kleštičky na nehty (jódem nebo peroxidem vodíku) a poté je zastřihněte a znovu 
vydezinfikujte.

∑ BUĎTE OPATRNÍ: Nestříhejte nehty s vnitřní hranou nůžek směrem k vám, bude to
bolestivé.

∑ Pružina rukojeti nůžek na nehty funguje správně pouze s jedinou pružinou. Nikdy 
nestlačujte obě strany pružin nahoru a nepoužívejte je současně.

∑ Pro uživatele, kteří mají vážně zarostlé nehty na nohou, je doporučeno profesionální 
ošetření. Neupravujte si nehty sami, pokud nejste pedikér.

POKYNY:
1. Vyčistěte špínu okolo nehtu a uchopte zarostlý nehet nadzvedávačem nehtů.
2. Pomocí nůžek na nehty odstřihněte přebytečné zbytky nehtů.
3. Špička kleštiček může zachytit zbytky nehtu, vhodné k léčbě paronychie a 

onychomykózy.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Namočte si nohy: Než si namočíte nohy, dejte do vody několik polévkových lžic soli nebo 
antibakteriální mýdlo. Nehet bude po namočení asi za 10 minut měkký, takže stříhání bude 
mnohem méně bolestivé.
Čištění: Po každém použití by se měl produkt očistit alkoholem, aby se zabránilo tvorbě bakterií.
Upozornění: U lidí, u kterých se vyvinula paronychie nebo nehet způsobil otoky a infekce, 
nezapomeňte si vyčistit nehty a kleštičky a ujistěte se, že jsou zbaveny bakterií.

TIPY:
∑ Před stříháním silných nehtů je nechte namočené v teplé vodě po dobu 5 minut, aby 

nehty změkly.
∑ Při stříhání nehtů nůžkami na zarůstající nehty na nohou musí být tlačena pouze jedna z 

pružin na rukojeti. (Druhá je náhradní).
∑ Otevřete čepel nůžek na nehty směrem dolů, aby odpovídala zakřivení nehtu, a abyste si 

mohli nehty hladce zastřihnout.
∑ Čepel je velmi ostrá. Pokud nůžky na nehty nepoužíváte, nasaďte na ně plastový 

bezpečnostní kryt.
∑ U pacientů se silnými zarůstajícími nehty se doporučuje profesionální ošetření.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti 



vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


