NAIL PRO
Ščipalke za zadebeljene ali vraščene nohte

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Ta pripomoček ima poseben oblazinjen in nedrseč oprijem, ki vam omogoča optimalen nadzor med
obrezovanjem. Zaradi ergonomske zasnove je idealen za ljudi z artritisom, šibkimi rokami ali
pomanjkanjem gibčnosti. Ščipalke imajo ostre rezalne robove z oblikovano konico, ki omogoča
natančno obrezovanje. Narejene so iz medicinskega nerjavečega jekla, kar pomeni, da vam ni treba
skrbeti, da bi zarjavele ali korodirale. Ščipalke za striženje nohtov bodo zagotovo postale del vašega
vsakdana za naslednjih nekaj let.
PAKET VKLJUČUJE:
1x široke ščipalke za nohte na nogah
1x ščipalke za nohte z lovilcem
1x pilica za nohte
1x eskavator za vraščene nohte
1x potiskač za obnohtno kožico
1x torbica za shranjevanje
SPECIFIKACIJE IZDELKA:
Ta komplet ščipalk za nohte je bil zasnovan za različne primere, kot so pomoč pri krajšanju nohtov s
škarjicami, za krajšanje zadebeljenih nohtov, krajšanje zahtevnih nohtov in pomoč pri zdravljenju
glivičnih obolenj (posledice sladkorne bolezni, zadebeljenih nohtov itd.).

Material: nerjaveče jeklo, ABS
OPOZORILA
∑
Ta izdelek je zelo oster. Hranite ga izven dosega otrok.
∑
Pred uporabo razkužite.
Med uporabo pazite, da ne povlečete kožice, morate jo namreč čim prej odrezati.
∑
V primeru vnetja, otekline ali bolečin nohte na nogah in ščipalke za nohte najprej
razkužite (z jodom ali vodikovim peroksidom), nato začnite z uporabo in jih po uporabi še
enkrat razkužite.
∑
BODITE POZORNI: Ne režite nohta z notranjim robom ščipalke, saj je lahko boleče.
∑
Ročaj z vzmetjo ščipalke za striženje nohtov deluje samo z eno vzmetjo. Nikoli ne
potiskajte obeh strani vzmeti navzgor in jih ne uporabljajte hkrati.
∑
Za uporabnike z resnimi težavami vraščenih nohtov je priporočljivo strokovno
zdravljenje, zato naj za nohte poskrbi pediker.
NAVODILA:
1. Očistite umazanijo in dvignite vraščen noht z eskavatorjem za vraščene nohte.
2. S ščipalkami za nohte nato odrežite odvečen del nohta.
3. Konica ščipalke je odlična za odstranjevanje umazanije in zdravljenje paronihije in
onihomikoze.
NAČIN UPORABE:
Namočite stopala: Stopala namakajte v vodi, ki ste ji dodali nekaj žlic soli ali antibakterijskega mila.
Po približno desetih minutah bodo nohti mehkejši, tako da bo njihovo krajšanje bistveno manj
boleče.
Čiščenje: Izdelek po vsaki uporabi očistite z alkoholom, s čimer podaljšate njegovo življenjsko dobo
in preprečili nastanek bakterij.
Pozor: Če se je pri vas razvila zanohtnica ali noht povzroča oteklino ali vnetje, očistite in razkužite
nohte in ščipalko.
PRIROČNI NASVETI:
∑
Preden začnete s krajšanjem zadebeljenih nohtov na nogah, jih 5 minut namakajte v topli
vodi, da se zmehčajo.
∑
Pri rezanju nohtov s ščipalko za vraščene nohte navzgor potisnite le eno vzmet na ročaju.
(Druga vzmet je rezervna.)
∑
Rezilo na ščipalkah odprite navzdol, da se prilega ukrivljenosti vašega nohta, saj boste
tako lažje rezali.
∑
Rezilo je zelo ostro. Ko ščipalk za nohte ne uporabljate, jih zaščitite s plastičnim
varnostnim pokrovom.
∑
Za bolnike s hudimi težavami vraščenih nohtov je priporočljivo profesionalno zdravljenje.

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem
za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

