
NAIL PRO
Nagų kirpimo žnyplės, skirtos storų ar įaugusių kojų nagų priežiūrai

NAUDOTOJO VADOVAS
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

Šis įrankis turi specialią paminkštintą ir neslystančią rankeną, kuri suteikia optimalią kontrolę 
kirpimo metu. Dėl ergonomiško dizaino jis idealiai tinka žmonėms, sergantiems artritu, turintiems 

silpnas rankas ar stokojantiems lankstumo. Mūsų kirpimo įrankiai turi rankomis pagaląstus kirpimo 
ašmenis ir įgaubtą antgalį, kad būtų galima tiksliai ir švariai kirpti. Medicininis nerūdijantis plienas 
užtikrina apsaugą nuo rūdžių ir korozijos. Užtikriname, kad šios nagų žnyplės bus nepamainomas 

jūsų pagalbininkas ilgą laiką.

PAKUOTĘ SUDARO:

1 nagų kirpimo žnyplės plačiais ašmenimis
1 nagų kirpiklis
1 nagų dildė
1 įaugusių nagų įrankis
1 odelių stūmiklis
1 laikymo krepšys

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Šis pedikiūro rinkinys sukurtas įvairiems tikslams, įskaitant pagalbą dirbant kojų nagų žirklėmis, 
storų nagų kirpikliais, kojų nagų žnyplėmis sudėtingam kirpimui ir pagalbą gydant kojų nagų 
grybelį. (Sukeltą dėl diabeto sukietėjusių nagų ir pan.).

Medžiaga: nerūdijantis plienas ir ABS plastikas



ĮSPĖJIMAI
∑ Šis gaminys yra labai aštrus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
∑ Prieš naudodami dezinfekuokite.

Naudodami būkite atsargūs, kad neprignybtumėte odos, nes ji bus iš karto nukirpta.
∑ Jei pasireiškia uždegimas, patinimas ar skausmas, pirmiausia dezinfekuokite kojų nagus ir 

nagų kirpimo žnyples (jodu arba vandenilio peroksidu), tada nukirpkite ir dar kartą 
dezinfekuokite.

∑ BŪKITE ATSARGŪS: Nenukirpkite nago vidine briauna, nes tai bus skausminga.
∑ Nagų kirpimo žnyplių rankenos spyruoklė veikia tinkamai tik su viena spyruokle. Niekada 

nepakelkite abiejų spyruoklių į viršų ir nenaudokite jų vienu metu.
∑ Naudotojams, kurie turi smarkiai įaugusių kojų nagų, rekomenduojamas profesionalus 

gydymas; jei nesate podologas, nekoreguokite nagų patys.

NURODYMAI:
1. Nuvalykite nešvarumus nuo nago kraštų ir ištraukite įaugusį nagą su įaugusių nagų 

įrankiu.
2. Žnyplėmis nukirpkite nago perteklių.
3. Žnyplių galiuku galima pašalinti nago krašto likučius, tai tinkama paronichijai ir 

onichomikozei gydyti.

NAUDOJIMO BŪDAS:

Išmirkykite pėdą: Mirkykite pėdą, į vandenį įbėrę kelis arbatinius šaukšteliu druskos arba 
antibakterinio muilo. Po maždaug 10 minučių mirkymo nagas bus suminkštėjęs, todėl kirpimas bus 
daug mažiau skausmingas.
Valymas: Po kiekvieno naudojimo gaminį reikia dezinfekuoti alkoholiu, kad ilgiau tarnautų ir 
išvengtumėte bakterijų.
Įspėjimas: Asmenims, turintiems paronichiją; nagui ištinus ar atsiradus infekcijai, būtina 
dezinfekuoti nagus ir žnyples, kad būtų pašalintos bakterijos.

PATARIMAI:
∑ Prieš kirpdami storus kojų nagus, 5 minutes pamirkykite juos šiltame vandenyje, kad 

suminkštėtų.
∑ Kerpant nagą įaugusių kojų nagų kirpimo žnyplėmis, reikia pastumti į viršų tik vieną 

rankenos spyruoklę. (Kita yra atsarginė ir lieka nepanaudota).
∑ Nukreipkite žnyplių ašmenis žemyn, kad prisitaikytų prie nago išlinkimo ir galėtumėte 

nagą sklandžiai nukirpti.
∑ Ašmenys yra labai aštrūs. Kai nenaudojate kojų nagų žnyplių, uždėkite ant jų plastikinį 

apsauginį dangtelį.
∑ Asmenims, kurių nagai itin smarkiai įaugę, rekomenduojamas profesionalus gydymas.



Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos
Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir 
skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą 

prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio 
įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.
CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 

direktyvų reikalavimus.


