
NAIL PRO
Küünetangid paksenenud või sissekasvanud varbaküünte jaoks

KASUTUSJUHEND
Täname, et ostsid meie toote.

Sellel tööriistal on spetsiaalne polsterdatud libisemisvastane käepide, mis annab optimaalse 
kontrolli lõikamise ajal. Tänu ergonoomilisele disainile sobib see ideaalselt inimestele, kellel on 
artriit, nõrgad käed või vähene paindlikkus. Meie tangidel on käsitsi teritatud lõiketerad koos 
voolujoonelise otsaga, mis võimaldab täpset ja puhast lõikamist. Meditsiinilise kvaliteediga 

roostevaba teras tähendab, et nende roostetamise või korrodeerumise pärast ei pea muretsema. 
Me lubame, et need jäävad Teie küünetangideks veel aastateks.

KOMPLEKT SISALDAB:

1x varbaküünte tangid
1x sõrmeküüne lõikur
1x küüneviil
1x küünetõstja
1x küünenaha lükkaja
1x hoiukott

TOOTE OMADUSED:

See küünekomplekt on loodud mitmesuguseks kasutamiseks, sealhulgas: abiks küünekääride 
kõrval, paksude küünte lõikamine, keeruliste küünte lõikamine ja seenhaiguste ravi (põhjuseks 
diabeet, küünte kõvenemine jne).

Materjal: roostevaba teras + ABS



HOIATUSED
∑ See toode on väga terav. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
∑ Desinfitseerige enne kasutamist.

Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte tõmmata nahka, lõigake otse.
∑ Kui teil tekib põletik, turse või valu, desinfitseerige palun kõigepealt varbaküüned ja 

küünetangid (joodi või vesinikperoksiidiga) ning seejärel lõigake ja desinfitseerige need 
uuesti.

∑ OLGE ETTEVAATLIK: Ärge lõigake küünt tangide sisemise servaga, see on valus.
∑ Küünetangide käepideme vedru töötab korrektselt ainult ühe vedruga. Ärge kunagi 

lükake mõlemal pool vedrusid üles ega kasutage neid korraga.
∑ Kasutajatele, kellel on raskelt sissekasvanud varbaküüned, soovitatakse professionaalset 

ravi, ärge ravide küüsi ise, kui te ei ole podiaater.

JUHISED:
1. Puhastage mustus küüne ümbert ja tõstke sissekasvanud küüs küünepulgaga üles.
2. Kasutage tange, et lõigata ära liigne küüneosa.
3. Tangide ots suudab küünesoonest jäägid eemaldada, sobides seega paronnühhia ja 

onühhomükoosi puhul.

KASUTAMINE:

Leota oma jalgu: Kui leotad jalgu, pane vette paar supilusikatäit soola või antibakteriaalset seepi. 
Küüs on pärast umbes 10-minutist leotamist pehme, nii et lõikamine on palju vähem valus.
Puhastamine: Pärast iga kasutamist tuleb toodet puhastada alkoholiga, et pikendada kasutusiga ja 
vältida mikroobe.
Ettevaatust: Kui on tekkinud küüne sissekasvamine või küüs on põhjustanud turse ja infektsiooni, 
puhasta oma küüned ja küünetangid ning veendu, et need on bakterivabad.

HEAD NÕUANDED:
∑ Enne paksude varbaküünte lõikamist leotage neid 5 minutit soojas vees, et küüned 

pehmeneks.
∑ Küüne lõikamisel tangidega tuleb ainult üks käepideme vedrudest üles lükata. (Teine on 

vaba).
∑ Avage küünetangide tera alla, et see sobiks küüne kõverusega, nii et saate küünt sujuvalt 

lõigata.
∑ Tera on väga terav. Kui te ei kasuta tange, siis pange neile plastist turvakate peale.
∑ Raskekujulise sissekasvanud küüntega patsientidel on soovitatav professionaalne ravi.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised
See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku 
kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, 
et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme

tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad 
võivad selle toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.
Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


