NAIL PRO
Клещи за изрязване на удебелени и враснали нокти

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Този инструмент се отличава със специалното си подплатено, нехлъзгащо се сцепление,
което ви дава оптимален контрол по време на употреба. Ергономичният му дизайн го прави
идеален за хора с артрит, слаби ръце или липса на гъвкавост. Нашите инструменти имат
ръчно заточени режещи ръбове с контурен връх, които позволят прецизно и чисто
подрязване. Медицинска неръждаема стомана означава, че няма нужда да се притеснявате,
че уредите ще се ръждясат или ще се захабят. Сигурни сме, че това ще бъдат вашите любими
инструменти за нокти.
ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА:
1 x клещи за изрязване на нокти с широко отваряне
1 x обикновени клещи за изрязване на нокти
1 x пила за нокти
1 x избутвач
1 x избутвач за кутикули
1 x чанта за съхранение
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Този уред има множество приложения: изрязване на нокти, почистване на мъртвите кожички
около нокътната плоча, изрязване на увредени, враснали и начупени нокти, както и помага
при лечението на гъбички по ноктите. (Проблеми, причинени от диабет, втвърдяване на
ноктите и др.).

Материали: неръждаема стомана и пластмаса
ВНИМАНИЕ
∑
Този продукт е много остър. Да се пази от деца.
∑
Дезинфекцирайте преди употреба.
Когато се използва, внимавайте, да не издърпате кожата, по-добре режете нокътя
директно.
∑
Ако имате признаци на възпаление, подуване или болка, моля, първо щателно
дезинфекцирайте ноктите на краката и уредите, които ще използвате (с йод или
водороден пероксид) и след това ги изрежете и ги дезинфекцирайте ги още
веднъж.
∑
БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ: Не режете нокътя с вътрешния ръб на острието - това ще
бъде болезнено.
∑
Клещите за изрязване на нокти работят правилно само с една пружина. Никога не
натискайте двете страни на пружините нагоре и не ги използвайте едновременно.
∑
За хора, които имат сериозни враснали нокти, се препоръчва професионално
лечение, не обработвайте сами ноктите си, ако не сте специалист в областта.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Първо щателно почистете ноктите си и уредите, които ще използвате.
2. Използвайте клещите за изрязване, за да отстраните участъците, които желаете.
3. Върхът на клещите може да изреже дори най-фините, излишни частици, което ще
помогне при лечение на паронихията и онихомикозата.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Накиснете краката си: Преди да накиснете краката си, сложете няколко лъжици готварска
сол или антибактериален сапун във водата. Киснете във водата за около 10 минути - това ще
направи ноктите на краката ви меки и ще помогне за безболезненото изрязване.
Почистване: След всяка употреба продуктът трябва да се почиства с препарат, съдържащ
алкохол, за да се избегне развъждането на микроби и бактерии.
Внимание: За хората, които са развили паронихия или нокътят е причинил подуване и
инфекция, моля, почистете ноктите и ножицата добре със спирт или алкохол преди да
започнете манипулацията.
СЪВЕТИ:
∑
Преди да обработвате и изрязвате удебелени нокти, можете да ги накиснете за 5
минути в топла вода, за да могат да омекнат.
∑
Когато режете враснали нокти, само една от пружините на дръжката трябва да се
избута нагоре. (Другата е резервна).
∑
Отворете острието на клещите, за да пасне на извивката на нокътя, така че да
можете да режете ноктите си безпроблемно.
∑
Острието е много остро. Когато не използвате клещите за нокти, винаги ги
поставяйте в предпазния пластмасов калъф.
∑
За пациенти с усложнения се препоръчва професионално лечение.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани
отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да
се погрижи за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви,
приложени от Европейската комисия.

