
NAIL PRO
Obcinacz do wrastających lub grubych paznokci

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Ten przyrząd jest wyposażony w specjalny miękki, antypoślizgowy uchwyt, który zapewnia 
optymalną kontrolę podczas obcinania paznokci. Jego ergonomiczny kształt sprawia, że jest idealny 
dla osób z zapaleniem stawów, słabymi dłońmi lub problemami z elastycznością. Nasze obcinacze 

mają ręcznie naostrzone krawędzie tnące z wyprofilowaną końcówką, która umożliwia precyzyjne i 
bezproblemowe obcinanie paznokci. Dzięki stali nierdzewnej klasy medycznej nie muszą się 

Państwo martwić o rdzewienie lub korozję produktu. Obiecujemy, że to będzie Państwa ulubiony 
obcinacz do paznokci przez długie lata.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x obcinacz do paznokci z szerokim rozstawem szczęk
1 x cążki do paznokci z chwytaczem
1 x pilnik do paznokci
1 x sonda podologiczna
1 x kopytko do odsuwania skórek
1 x etui do przechowywania

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Ten zestaw do obcinania paznokci jest przeznaczony do różnych zastosowań, m. in. jako narzędzie 
pomocnicze używane razem z nożyczkami do paznokci, obcinacz do grubych i problematycznych 
paznokci, a także przyrząd pomocny w leczeniu grzybicy paznokci (spowodowanej twardnieniem 
paznokci przez cukrzycę itp.).



Materiał: stal nierdzewna + tworzywo ABS

OSTRZEŻENIA
∑ Ten produkt jest bardzo ostry. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla 

dzieci.
∑ Zdezynfekować przed użyciem.

Podczas użytkowania należy uważać, aby nie ciągnąć skóry, należy tylko obcinać 
paznokcie.

∑ W przypadku zapalenia, obrzęku lub bólu należy najpierw ostrożnie zdezynfekować 
paznokcie u stóp i obcinacz (jodyną lub wodą utlenioną), a następnie obciąć paznokcie i 
zdezynfekować ponownie.

∑ NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: Nie należy obcinać paznokci wewnętrzną krawędzią 
zakrzywionego ostrza, ponieważ może to być bolesne.

∑ Mechanizm obcinacza do paznokci na rączce działa prawidłowo tylko z jedną sprężyną. 
Nigdy nie należy podnosić obu sprężyn i używać ich jednocześnie.

∑ Użytkownikom, którzy mają poważny problem z wrastającymi paznokciami, zaleca się 
profesjonalne leczenie. Nie należy samodzielnie korygować paznokci, jeśli nie jest się 
podologiem.

INSTRUKCJE:
1. Należy oczyścić wał paznokcia i unieść wrastający paznokieć za pomocą sondy 

podologicznej.
2. Należy użyj obcinacza do paznokci, aby obciąć paznokcie na żądaną długość.
3. Końcówką obcinacza można usuwać pozostałości z wału paznokciowego, co pomaga w 

leczeniu zanokcicy i grzybicy paznokci.

SPOSÓB UŻYCIA:

Namoczyć stopy: Podczas moczenia stóp wymieszać wodę z kilkoma łyżkami soli lub mydła 
antybakteryjnego. Po około 10 minutach paznokcie zmiękną, dzięki czemu ich przycinanie będzie 
mniej bolesne.
Czyszczenie: Produkt należy wyczyścić za pomocą alkoholu po każdym użyciu, aby wydłużyć okres 
jego użytkowania, a także zapobiec tworzeniu się bakterii.
Uwaga: Osoby, u których rozwinęła się zanokcica lub występuje obrzęk bądź infekcja paznokci, 
muszą wyczyścić paznokcie i obcinacz, aby pozbyć się wszelkich bakterii.

ZALECENIA:
∑ Przed obcinaniem grubych paznokci warto namoczyć je w ciepłej wodzie przez 5 minut, 

aby je zmiękczyć.
∑ Podczas użytkowania obcinacza do wrastających paznokci należy podnieść do góry tylko 

jedną sprężynę na rączce (druga jest zapasowa).
∑ Należy otworzyć ostrze obcinacza i dopasować je do krzywizny paznokcia, aby można 

było bezproblemowo obciąć paznokcie.
∑ Ostrze jest bardzo ostre. Jeśli obcinacz do paznokci nie jest używany, należy zabezpieczyć 

jego ostrze plastikową osłoną.
∑ W przypadku pacjentów z poważnymi problemami z wrastającymi paznokciami zalecane 

jest profesjonalne leczenie.



Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


