
NAIL PRO
Nagu knaibles sabiezējušu vai ieaugušu nagu griešanai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.

Šim rīkam ir īpašs polsterēts, neslīdošs rokturis, kas ļauj to optimāli kontrolēt apgriežot nagus. Tā 
ergonomiskais dizains ir ideāli piemērots cilvēkiem ar artrītu, vājām rokām vai nepietiekamu 

lokanību. Mūsu apgriezējam ir ar rokām asinātas asas malas ar profilētu galu, kas ļauj precīzi un tīri 
apgriezt nagus. Medicīniskais nerūsējošais tērauds ir drošs pret rūsēšanu vai koroziju. Mēs 

apsolām: šīs būs jūsu nagu knaibles, kas kalpos gadiem ilgi.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

1x plaša atvēruma kāju nagu knaibles
1x No Splash nagu griezējs
1x nagu vīlīte
1x nagu pacēlājs
1x kutikulu atbīdītājs
1x uzglabāšanas soma

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Šīs komplekts nagiem ir paredzētas dažādiem lietojumiem, tostarp: lai palīdzētu griezt nagus ar 
standarta nagu šķērēm, kāju pirkstu biezajiem nagiem, kā arī tās paredzētas cietu nagu apgriešanai, 
palīdzot izārstēt nagu sēnīti. (šādu slimību izraisa diabēts, nagu sacietēšana u. c.).

Materiāls: nerūsējošais tērauds + akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS)



BRĪDINĀJUMI
∑ Produkts ir ļoti ass. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
∑ Pirms lietošanas dezinficējiet.

Lietojot, jāuzmanās, lai nenovilktu ādu, jāgriež tieši.
∑ Ja rodas iekaisums, pietūkums vai sāpes, lūdzu, vispirms dezinficējiet kāju nagus un nagu 

knaibles (ar jodu vai ūdeņraža peroksīdu), pēc tam nogrieziet un vēlreiz dezinficējiet.
∑ ESIET UZMANĪGI: Nenogrieziet kāju nagu ar sānu valnīša iekšējo malu, tas sāpēs.
∑ Nagu knaibļu roktura atspere darbojas pareizi tikai ar vienu atsperi. Nekad nespiediet 

abas atsperu puses uz augšu un nelietojiet tās vienlaicīgi.
∑ Lietotājiem, kuriem ir nopietni ieauguši kāju nagi, ieteicams veikt profesionālu ārstēšanu. 

Nekoriģējiet nagus paši, ja neesat podologs (-ģe).

NORĀDĪJUMI:
1. Notīriet netīrumus no naga sānu valnīša un ar nagu pacēlāju paceliet ieaugošo nagu
2. Ar nagu kaiblēm nogrieziet lieko nagu atlikumu
3. Knaiblīšu gals var noņemt naga valnīša sinusus, kas noder paronihijas un onihomikozes 

ārstēšanai.

IZMANTOŠANAS METODE:

Izmērcējiet savu pēdu: Mērcējot kāju, ūdenī ieberiet dažas ēdamkarotes sāls vai antibakteriālu 
ziepju.Pēc apmēram 10 minūšu mērcēšanas nagi būs mīksti, tāpēc tos apgriezt būs nesāpīgāk.
Tīrīšana: Pēc katras lietošanas reizes šķērītes ir jānotīra ar spirtu, lai pagarinātu to lietošanas laiku 
un izvairītos no mikrobiem.
Uzmanību: Cilvēkiem, kuriem ir izveidojusies paronīhija (naga valnīša iekaisums) vai nagu 
pietūkums un infekcija, lūdzu, notīriet nagus un nagu knaibles un pārliecinieties, ka viss ir rūpīgi 
dezinficēts.

SILTUMA PADOMI:
∑ Pirms griezt biezus kāju nagus, iemērciet tos siltā ūdenī uz piecām minūtēm, lai nagi kļūtu 

mīkstāki.
∑ Griežot ieaugušu kāju nagu ar nagu knaiblēm, uz augšu jāstumj tikai viena no roktura 

atsperēm. Otra ir rezerves.
∑ Atveriet kāju nagu knaibļu asmeni uz leju, lai tas atbilstu naga izliekumam un jūs varētu 

vienmērīgi nogriezt nagus.
∑ Asmens ir ļoti ass. Ja kāju nagu knaibles neizmantojat, lūdzu, uzlieciet plastmasas 

drošības apvalku.
∑ Pacientiem ar smagu nagu ieaugšanu ir ieteicama profesionāla ārstēšana.

Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas
Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 
ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 

atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


