NAIL PRO
Nagelknipper voor verdikte of ingegroeide teennagels

HANDLEIDING
Bedankt voor de aankoop van ons product.
Dit gereedschap heeft een speciaal gewatteerde, antisliphandgreep die u optimale controle geeft
tijdens het trimmen. Het ergonomische ontwerp maakt het ideaal voor mensen met artritis,
zwakke handen of een gebrek aan flexibiliteit. Onze trimmers hebben met de hand geslepen
snijkanten met een voorgevormde punt om nauwkeurig en schoon trimmen mogelijk te maken.
Medisch roestvrij staal betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat ze gaan roesten of
corroderen. We beloven u: dit zullen jarenlang uw favoriete nagelknipper zijn.
PAKKET BESTAAT UIT:
1 x teennagelknipper met brede opening
1 x No Splash vingernagelknipper
1 x nagelvijl
1 x nagelheffer
1 x nagelriemschijf
1 x opbergtas
PRODUCTSPECIFICATIES:
Deze nagelset is gemaakt voor tal van toepassingen, waaronder assistentie met een
teennagelschaar, teennagelknipper voor dikke nagels, teennagelknipper voor zwaar trimmen en
assistentie bij de behandeling van teennagelschimmels (veroorzaakt door diabetes - verharding
van nagels enz.).

Materiaal: roestvrij staal + ABS
WAARSCHUWINGEN
∑
Dit product is erg scherp. Buiten het bereik van kinderen houden.
∑
Desinfecteer voor gebruik.
Pas tijdens gebruik op dat u niet aan de huid trekt.
∑
Als u last heeft van een ontsteking, zwelling of pijn, desinfecteer dan eerst de teennagels
en nagelknipper (met jodium of waterstofperoxide) en knip ze dan opnieuw en
desinfecteer ze opnieuw.
∑
WEES VOORZICHTIG: Knip de nagel niet met de binnenste rand van de knipper, het zal
pijnlijk zijn.
∑
De veer van de nagelknipper van het handvat werkt correct met slechts een enkele veer.
Duw nooit beide zijden van de veren omhoog en gebruik ze tegelijkertijd.
∑
Voor gebruikers met ernstig ingegroeide teennagels wordt professionele behandeling
aangeraden; corrigeer nagels niet zelf als u geen podoloog bent.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Reinig het vuil in de nagelgroef en pak de ingegroeide nagel met een nagelstift.
2. Gebruik de nagelknipper om de overtollige nagelresten weg te knippen.
3. De punt van de tang kan het residu in de nagelgroef opnemen, geschikt voor het
behandelen van de paronychia en onychomycose.
GEBRUIKSMETHODE:
Laat uw voet weken: Als u uw voet laat weken, doe dan een paar eetlepels zout of antibacteriële
zeep in het water. De nagel zal na ongeveer 10 minuten weken zacht zijn, zodat het knippen veel
minder pijnlijk zou zijn.
Reiniging: Na elk gebruik moet het product worden gereinigd met alcohol om het gebruik te
verlengen en ook om ziektekiemen te voorkomen.
Opgelet: Voor de mensen die paronychie hebben ontwikkeld of waarvan de nagel is gezwollen en
geïnfecteerd, maak uw nagels en de nagelknipper schoon en zorg ervoor dat ze vrij zijn van
bacteriën.
WARM AANBEVOLEN:
∑
Voordat u dikke teennagels knipt, laat u ze 5 minuten in warm water weken om uw
nagels zachter te maken.
∑
Bij het knippen van de nagel met een ingegroeide teennagelknipper hoeft slechts één
van de veren op het handvat omhoog te worden gedrukt. (De andere is reserve).
∑
Open het blad van de teennagelknipper naar beneden om in de kromming van de nagel
te passen, zodat u uw nagels soepel kunt knippen.
∑
Het lemmet is erg scherp. Als u de teennagelknipper niet gebruikt, doe dan de plastic
beschermhoes om.
∑
Voor patiënten met ernstige ingegroeide nagels wordt een professionele behandeling
aanbevolen.

Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te
bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen
of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product
meenemen voor milieuvriendelijke recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke
EG-richtlijnen.

