
NAIL PRO 
Cortador de unhas para unhas dos pés espessas ou encravadas 

 
 

MANUAL DO UTILIZADOR 
Obrigado por adquirir o nosso produto. 

Esta ferramenta possui um punho especial acolchoado e antideslizante, que oferece um controlo 
ideal durante o corte. O seu design ergonómico torna-o ideal para pessoas com artrite, mãos 

fracas ou falta de flexibilidade. Os nossos aparadores têm bordas cortantes afiadas à mão com 
uma ponta contornada para permitir um corte preciso e limpo. O aço inoxidável de qualidade 

médica significa que não precisa de se preocupar com ferrugem ou corrosão. Prometemos: este 
será o seu cortador de unhas preferido nos próximos anos. 

 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
 
1 x cortador de unhas dos pés com abertura de maxilar largo 
1 x cortador de unha sem respingo 
1 x lima 
1 x levantador de unhas 
1 x empurrador de cutícula 
1 x saco de armazenamento 
 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: 
 

Este conjunto de unhas foi criado para uma variedade de aplicações incluindo: complementar o 

corte de unhas dos pés com tesouras, cortar e aparar unhas dos pés espessas e apoiar tratamentos 

de unhas com fungos (Causadas por diabetes, o que pode endurecer as unhas, etc.). 



Material: aço inoxidável + ABS 
 
AVISOS 

• Este produto é muito afiado. Mantenha-o fora do alcance das crianças. 

• Desinfete antes de usar. 
Quando em uso, tome cuidado para não puxar a pele, deve cortar diretamente. 

• Se tiver o fenómeno de inflamação, inchaço ou dor, por favor, desinfete as unhas dos pés 
e o cortador de unhas (com iodo ou água oxigenada) primeiro e, em seguida, corte e 
desinfete novamente. 

• TENHA CUIDADO: Não corte a unha com a borda interna da águia, uma vez que causará 
dor. 

• A mola do cortador de unhas do cabo está a funcionar corretamente com apenas uma 
mola. Nunca empurre os dois lados das molas para cima e use-as ao mesmo tempo. 

• Para utilizadores com unhas dos pés encravadas, o tratamento profissional é sugerido, 
não corrija as unhas sozinho se não for podólogo. 
 

INSTRUÇÕES:  
1. Limpe a sujidade na ranhura da unha e escolha a unha encravada com um palito.  
2. Use o cortador de unhas para cortar o excesso de resíduos de unha. 
3. A ponta do alicate pode recolher os resíduos da ranhura da unha, indicada para tratar a 

paroníquia e a onicomicose.  

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO:  

Coloque o pé de molho: Ao colocar o pé de molho, adicione algumas colheres de sopa de sal ou de 
sabão antibacteriano na água. A unha ficará mais mole depois de colocada de molho durante cerca 
de 10 minutos, o que permite um corte menos doloroso.  
Limpeza: Depois de cada utilização, o produto deverá ser limpo com álcool para prolongar a sua 
vida útil e evitar a propagação de bactérias.  
Cuidado: Para as pessoas que desenvolveram paroníquia ou que tenham unhas inchadas e 
infetadas, limpe as unhas e o corta-unhas para garantir que os mesmos estão livres de bactérias. 

DICAS AQUECIDAS: 

• Antes de cortar as unhas dos pés grossas, mergulhe-as em água morna durante 5 
minutos para amolecer as unhas. 

• Ao cortar a unha com um cortador de unha dos pés encravado, apenas uma das molas 
do cabo precisa ser empurrada para cima. (O outro é sobressalente). 

• Abra a lâmina do cortador de unhas dos pés para baixo para ajustar a curvatura da unha, 
para que possa cortar as unhas suavemente. 

• A lâmina é muito afiada. Quando não estiver a usar o cortador de unhas dos pés, coloque 
a tampa de segurança de plástico. 

• Para pacientes com unhas com crescimento interno grave, o tratamento profissional é 
recomendado. 

 



Instruções de reciclagem e eliminação 

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou 
contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de 
forma segura para o ambiente. 

 
O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis. 


