
NAIL PRO
Clești de tăiat unghii pentru unghiile îngroșate sau încarnate

MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru.

Acest instrument are un mâner special, acoperit, anti-alunecare, care vă oferă un control optim în 
timpul tăierii. Designul său ergonomic îl face ideal pentru persoanele cu artrită, putere redusă în 
mâini sau cu flexibilitate precară. Cleștii noștri au muchiile tăietoare ascuțite manual cu un vârf 

conturat pentru a permite o tăiere precisă și curată. Oțelul inoxidabil de calitate medicală 
înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la ruginirea sau corodarea lor. Promitem: acestea 

vor fi cleștii dumneavoastră de unghii pentru mulți ani de acum încolo.

PACHETUL INCLUDE:

1 x clește de unghii cu deschidere largă între fălci
1 x unghieră care nu permite bucăților tăiate să sară
1 x pilă de unghii
1 x ridicător de unghii
1 x împingător pentru cuticule
1 x geantă de depozitare

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Acest set pentru unghii a fost conceput pentru o varietate largă de utilizări, inclusiv pentru a tăia 
unghiile de la picioare cu cleștele, pentru a tăia unghiile îngroșate de la picioare cu unghiera, 
pentru tăierea intensivă a unghiilor de la picioare și instrument de sprijin pentru tratarea ciupercii 
unghiilor. (Întărirea unghiilor poate fi cauzată de diabet etc.).



Material: oțel inoxidabil + ABS

AVERTIZĂRI
∑ Acest produs este foarte ascuțit. Nu lăsați la îndemâna copiilor.
∑ Dezinfectați înainte de utilizare.

Când folosiți cleștele, aveți grijă să nu prindeți pielea, în cazul în care tăiați direct.
∑ În cazul în care degetele de la picioare sunt inflamate, umflate, sau dureroase, că rugăm 

ca mai întâi să dezinfectați unghiile de la picioare și cleștele (cu iod sau apă oxigenată) și 
apoi să tăiați unghiile, după care să le dezinfectați din nou.

∑ FIȚI ATENȚI: Nu tăiați unghia cu partea interioară a ciocului, deoarece această operație 
va fi dureroasă.

∑ Cleștele de tăiat unghiile funcționează corespunzător doar cu unul dintre cele două arcuri 
montate pe mâner. Nu ridicați niciodată ambele arcuri și nu le folosiți în același timp.

∑ Pentru utilizatorii care au unghiile de la picioare foarte încarnate, se recomandă 
tratament profesional, nu tăiați singuri în cazul în care nu sunteți podolog.

INDICAȚII:
1. Curățați murdăria din șanțul unghiilor și ridicați unghia încarnată cu ajutorul 

ridicătorului.
2. Utilizați cleștele de unghii pentru a tăia unghia crescută excesiv.
3. Vârful cleștilor poate curăța șanțului unghiilor de reziduuri, operație recomandată pentru 

a trata panarițiul și onicomicoza.

METODA DE UTILIZARE:

Înmuiați piciorul: Puneți câteva linguri de sare sau săpun antibacterian în apa în care vă înmuiați 
piciorul. Unghia va fi moale după înmuierea ei timp de aproximativ 10 minute, astfel că tăierea va fi 
mult mai puțin dureroasă.
Curățare: După fiecare utilizare, produsul trebuie curățat cu alcool pentru a extinde durata de 
utilizare și, de asemenea, pentru a elimina germenii.
Atenție: Pentru persoanele care au dezvoltat panarițiu sau în cazul cărora unghia a provocat 
umflarea și infectarea degetului: vă rugăm să vă curățați unghiile și cleștele și să vă asigurați că ați 
eliminat bacteriile.

SFATURI REFERITOARE LA TEMPERATURĂ:
∑ Înainte de a tăia unghiile groase, înmuiați-le în apă caldă timp de 5 minute pentru a le 

înmuia.
∑ Atunci când tăiați unghia cu cleștele pentru unghii încarnate, trebuie să ridicați doar unul 

dintre cele două arcuri de pe mânere. (Celălalt este de rezervă).
∑ Plasați lama de jos a cleștelui pentru unghii astfel încât să se alinieze cu curbura unghiei, 

pentru a vă putea tăia unghiile fără probleme.
∑ Lama este foarte ascuțită. Când nu utilizați cleștele pentru unghiile de la picioare, vă 

rugăm să puneți capacul de siguranță din plastic.
∑ Pentru pacienții care suferă de o încarnare severă a unghiilor, se recomandă tratament 

profesional.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare 
sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs 
pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


