
NAIL PRO
Νυχοκόπτης για παχιά ή εσωτερικά νύχια

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Αυτό το εργαλείο διαθέτει μια ειδική αντιολισθητική λαβή που σας παρέχει βέλτιστο έλεγχο κατά 
το κόψιμο. Ο εργονομικός σχεδιασμός του το καθιστά ιδανικό για άτομα με αρθρίτιδα, αδύναμα 

χέρια ή έλλειψη ευελιξίας. Τα κοπτικά μας έχουν κοφτερά άκρα κοπής με καμπύλη άκρη που 
επιτρέπουν ακριβές κόψιμο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας ιατρικής ποιότητας σημαίνει ότι δεν 

χρειάζεται να ανησυχείτε για τη σκουριά ή τη διάβρωση. Υποσχόμαστε ότι θα είναι τα εργαλεία 
που θα χρησιμοποιείτε για τα επόμενα χρόνια.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x νυχοκόπτης με μεγάλο άνοιγμα για πόδια
1 x νυχοκόπτης για χέρια
1 x λίμα νυχιών
1 x ανυψωτικό νυχιών
1 x εργαλείο καθαρισμού παρανυχίδων
1 x τσάντα αποθήκευσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Αυτό το σετ νυχιών έχει σχεδιαστεί για διάφορες χρήσεις, όπως: από κοινού χρήση με ψαλίδι 
νυχιών, κοπή παχιών νυχιών ή εντατική χρήση, ή ακόμα για να χρησιμοποιούνται επικουρικά κατά 
τη θεραπεία μυκητίασης των νυχιών (προκαλείται από διαβήτη, σκλήρυνση των νυχιών κλπ).



Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι + ABS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
∑ Αυτό το προϊόν είναι πολύ αιχμηρό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
∑ Απολυμάνετε πριν από τη χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε, προσέξτε να μην τραβήξετε το δέρμα, θα πρέπει να κόβετε 
απευθείας.

∑ Εάν υπάρχει φλεγμονή, πρήξιμο ή πόνος, απολυμάνετε τα νύχια και τον νυχοκόπτη (με 
ιώδιο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου) πρώτα και όταν τελειώσετε το κόψιμο, 
απολυμάνετε ξανά.

∑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κόψετε το νύχι με την εσωτερική άκρη του εργαλείου, θα είναι 
οδυνηρό.

∑ Το ελατήριο της λαβής του νυχοκόπτη λειτουργεί σωστά με ένα μόνο ελατήριο. Ποτέ 
μην πιέζετε και τις δύο πλευρές των ελατηρίων προς τα πάνω και μην τις χρησιμοποιείτε 
ταυτόχρονα.

∑ Για χρήστες που έχουν εσωτερικά νύχια, συνιστάται επαγγελματική θεραπεία, μη 
διορθώνετε μόνοι σας τα νύχια εάν δεν είστε ποδίατρος.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Καθαρίστε τη βρομιά στην αυλάκωση των νυχιών και πιάστε το εσωτερικό νύχι με ένα 

εργαλείο.
2. Χρησιμοποιήστε τον νυχοκόπτη για να κόψετε την περίσσεια των υπολειμμάτων νυχιών.
3. Η άκρη του νυχοκόπτη μπορεί να πάρει το υπόλειμμα του αυλακιού των νυχιών, 

κατάλληλο για την αντιμετώπιση της παρονυχίας και της ονυχομυκητίασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Μουλιάστε το πόδι σας: Όταν μουλιάζετε το πόδι σας, βάζετε μερικές κουταλιές αλάτι ή 
αντιβακτηριακό σαπούνι στο νερό. Το νύχι θα είναι μαλακό μετά από μούλιασμα περίπου 10 
λεπτών, έτσι ώστε το κόψιμο να είναι λιγότερο επώδυνο.
Καθαρισμός: Μετά από κάθε χρήση, το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται με οινόπνευμα για να 
διασφαλιστεί η μακρύτερη διάρκεια ζωής του και να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροβίων.
Προσοχή: Σε περίπτωση παρωνυχίας ή αν το εισερχόμενο στο δέρμα νύχι έχει προκαλέσει 
πρήξιμο ή και λοίμωξη στην περιοχή, καθαρίστε σχολαστικά τόσο το νύχι όσο και το προϊόν και 
βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένα από βακτήρια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:
∑ Πριν κόψετε τα χοντρά νύχια, βυθίστε τα σε ζεστό νερό για 5 λεπτά για να μαλακώσετε 

τα νύχια σας.
∑ Κατά την κοπή των εσωτερικών νυχιών με νυχοκόπτη, μόνο ένα από τα ελατήρια στη 

λαβή πρέπει να ωθείται προς τα πάνω. (Το άλλο είναι εφεδρικό).
∑ Ανοίξτε τη λεπίδα των νυχιών για να ταιριάζει στην καμπυλότητα του νυχιού, ώστε να 

μπορείτε να κόψετε τα νύχια σας ομαλά.
∑ Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον νυχοκόπτη, τοποθετήστε το 

πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας.
∑ Για ασθενείς με σοβαρά εσωτερικά νύχια, συνιστάται επαγγελματική θεραπεία.



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν 
το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


