
 

Gebruikers instructie:  

1. Houdt de poot stevig vast. 

2. Controleer de nagels en kijk waar het bloedvat zich bevindt.  

3. Plaats de nagel tussen de snijvlakken van de schaar.  

4. Knip in een soepele beweging de nagels van je huisdier.  

5. Wanneer de nagels van je huisdier erg lang zijn, knip dan telkens een klein stuk je af tot de 

gewenste lengte is bereikt.  

De nagelknipper is geschikt voor:  

- Honden, katten, knaagdieren en vogels  

Tips: 

 * Regelmatig knippen van de nagels verbetert het snel terug trekken van het bloedvat in de nagel 

wat minder kans op bloedingen geeft. * Laat uw huisdier wennen aan de nagelknipper. * Controleer 

de positie zorgvuldig voordat je gaat knippen. * Als je huisdier zich verzet tegen het knippen, stop 

dan met het knippen van nagels. 

 Wanneer zijn de nagels te lang 

Raken de nagels de grond, dan zijn ze bij de meeste katten en honden te lang. Een graadmeter is dat 

je een velletje papier zonder weerstand onder de nagels moet kunnen schuiven. Let op, bij sommige 

(oudere) dieren de voeten ietwat doorgezakt en werkt dit niet 100%.  

Waar begint het leven in de nagel 

Als een kat witte nagels heeft is duidelijk te zien waar het leven begint. Je ziet dan door het 

transparante wit een roze, vleeskleurig gedeelte. Dit is gevoelig weefsel waar je absoluut niet in mag 

knippen! Je knipt tot maximaal 2 mm voor het leven. Bij dieren met zwarte nagels is vanaf de 

buitenkant niet te zien waar het leven begint. Het beste kun je in dat geval steeds kleine stukjes 

afknippen tot je in de kern van de nagel een donkerder puntje ziet verschijnen, dan weet je dat je 

dichtbij het leven zit. 

 Als je per ongeluk toch in het leven knipt  

Geen paniek, het bloed stelp je door er aluin op te doen. Dit is te koop bij de meeste drogisterijen in 

de vorm van een stick of als poeder. Voor je huisdier zal dit alleen wel een nare ervaring zijn. Als hij al 

bang is voor het knippen van de nagels, dan kun je nu bijna weer opnieuw beginnen met trainen. 


