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Onyclip spange
A benôtt körmök
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2. Beteg lábak.

5. A körömsarkak vérzés nélküli
kivésése.

6. A körömsánc kitisztítása a
körömsarkak kiemelése után.

7. Fertôtlenítés. 8. A kivésett körömsarkak helye.

9. A benôtt körmök körömsáncba
való behatolásának helye
(a spange méretvételhez és
a felhelyezéshez fontos).

3. A körmök rövidítése.

A spange egy körömszabályozó eszköz, igen sokféle típusát ismerjük és alkalmazzuk ma már.
Ezek közül egy az Onyclip spange, mely alkalmas technológia a gyengébb elváltozások kezelésére.
A spange eljárás alkalmas a benôtt körmök mûtéti kezelésének elkerülésére bizonyos esetekben.
A spange technológia megfelelô szakmai kompetenciákat igényel, melyek szakmai továbbképzések
keretében szerezhetôek meg, szakmai elméleti gyakorlati oktatás során, sikeres szakvizsga teljesítése
után. Körültekintô diagnosztizálás után, melynek során kizárjuk a tiltó körülményeket, figyelembe
vesszük az ellenjavallatokat a benôtt köröm állapotát, formáját, körömlemez vastagságát, a körömsánc
állapotát, a köröm körömsáncba, és az oldalsó szarupárkányba való behatolásának helyét, mélységét,
a köröm ívét, a körmöt körülvevô szarupárkány megvastagodását. Mindezek figyelembevétele mellett
választjuk ki a spange eljárást, melyet a legcélravezetôbbnek ítélünk meg. Egyszeri beavatkozástól nem

remélhetünk minden esetben gyors javulást, tartós pozitív vál-
tozást. A következôkben a gyengébb eljárások közül
az ONYCLIP Spange eljárás kerül bemutatásra.

1. A szükséges, közvetlenül a kezelést
megelôzôen fertôtlenített mûszerek,
és anyagok.

4. A körmök sarkainak kivésése.
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10. A körmök szélességének meg-
határozása után a spange kiszabása.

11. A spange enyhe ívének hajlítása,
a köröm ívéhez való viszonyítással.

12. A köröm felérdesítése a spange
szélességében, gombásodásgátló
alkalmazása, zsírtalanítás, majd
a ragasztó felhordása erre
a sávszélességre.

14. Rögzítés.

16. Fertôtlenítés.
17. A kezelô felületek
fertôtlenítése.

15. A mûszerek fertôtlenítése.

13. A spange levegômentes
illesztése, felhelyezése, elôször
középen, majd egyszerre kétoldalt
történô nyomással.
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