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A spange technika II.

Lássuk, mibôl is választhatunk
A spange technika a benôtt köröm problémájának megoldására született eljárás, illetve eljárások, mivel többféle elven mûködô eljárást ismerünk
manapság.
A benôtt köröm kezelésének szándéka nem újkeletû dolog, régóta foglakoztatta már a szakembereket olyan eljárás kifejlesztése, mely nem igényel
mûtéti beavatkozást.
Annál is inkább, mivel sok esetben nem lehetséges a mûtéti beavatkozás, vagy túl nagy kockázatot jelentene, például a diabétesz láb esetében
(cukorbetegségben szenvedô betegeknél). A spange a benôtt köröm egyik, de nem az egyetlen korrekciós kezelése.

SZALON

ezenkívül egy gumiszalagból, amely össze-
köti a két mûanyag kampócskát, amit
a körömlemez alá ragasztanak fel.

Ennek a húzóereje nagymértékben a gumi-
szalag tartósságától függ, elég hamar gyen-
gül, nem elég tartós a hatás.

Egy jelentôsebb áttörés a spangék fejlesz-
tése során a VHO spange, az Osthold
spange, amely 1978- tól kezdôdôen került
kifejlesztésre.
A kiindulási alap Fraser spangéja volt, me-
lyet azután folyamatosan fejlesztettek,
1979-ben megalapították az IFO-t, az ún.:
orthonyxie- intézetet.
Késôbbi fejlesztések voltak a Duplex, Le-
vapart, 1983-ban a Variopart.
1988-ban az UR-VHO-OSTHOLD span-
ge, amely már azonnal elkészíthetô volt és
fixálható a körömre, egy nemesacél drót-
ból, 3 részbôl álló, a körömlemezek olda-

lai alá hajlítva, így fokozva az emelô ha-
tást.

Ez került a piacra 3 TO-spange
néven.

kével, ellátták egy speciális bevonattal ez
az Onyclip spange.
Ebbôl a spangéból lehet esetlegesen ún.
félspangét készíteni, egyik oldalát aláhajta-
nia körömlemez alá, a másik felét a felszín-
re ragasztani.
Ez a fajta spange szintén még mindig csak
a körömlemez felszínére kerül felragasztás-
ra, a húzóereje már jelentôsebb, de a na-
gyon aláforduló, ú.n. csôkörömmel

szemben még mindig nem elég
erôs eljárás.

Ezt az eljárást is továbbfej-
lesztették, Türk által kifej-

lesztett Erkl-technika,
amely két darab

mûanyag kam-
pócskából

áll, és

Egy következô spange eljárás a felragaszt-
ható spange, a Stolz által kifejlesztett B/S
spange, mely egy mûanyag lapocska, ami a
körömlemez felületére kerül felragasztásra.
Kíméletes eljárás, csak gyengébb, véko-
nyabb körömlemeznél alkalmazható, húzó-
ereje nem túl erôs.
Ennek egy továbbfejlesztett válto-
zata, amikor ezt a húzóerôt fo-
kozni kívánták és megerô-
sítették a felragasztandó
részt egy acél lemez-
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nak szemben, bármikor megkereshetnek szak-
mai tanácsért.
Azok a kollegák, akik szakmai végzettségüket
már régebbe szerezték, elsajátíthatják az isme-
reteket továbbképzô tanfolyamok keretében,
akár egy napos továbbképzésen is, amely után
az ô rutinjukkal már megszerzi a kellô gyakor-
latot ebben a technikában is, fôleg, ha a tovább-
képzés gyakorlat központú.

A komolyabb beavatkozásokhoz még a szüksé-
ges szakvizsgák birtokában, és a kellô szakmai
gyakorlat birtokában is kérjék ki a szakorvos vé-
leményét, mielôtt bármilyen kezelésbe fognak.
Veszélyeket rejthet ezeknek a technikáknak
a kivitelezése, úgy mint: körömlemez leválása
a mátrixról, gombás fertôzés, felülfertôzôdés,
allergiás reakciók.
Emellett pedig el kell tudni látni a spange vise-
lôjét a spange hordásának feltételeivel, és szabá-
lyaival.
Mindezeket a tényeket pedig vendégkartonon
kell rögzíteni, az adatok rekonstruálásának ér-
dekében, hogy bármikor visszakereshetôek le-
gyenek.
Emellett pedig be kell tartani az adatok nyil-
vántartására vonatkozó törvényi elôírásokat.

Ez mindannyiunk, elsôsorban a hozzánk biza-
lommal, és fájdalmas panasszal fordulók érdeke,
de a szakmai jó hírnevünk és az egész pedikûrös
szakmai társadalom jó hírneve is ezt a fegyel-
mezett, és felelôsségteljes hozzáállást kívánja
meg.

Felhasznált szakirodalom:www.vho-osthold.com/de

Alkalmazható volt gyulladt körömre is,
nincs szükség gipszminta vételre az elkészí-
téséhez.
Dr Harrer orvosi disszertációjában a kö-
vetkezôket mondta róla:
Nem zavaró a viselése, sokkal kevesebb fáj-
dalommal jár, mint egy mûtét, illetve zárt
cipô viselését nem akadályozza, míg a mû-
tétek után ez nem lehetséges.

2002-ben Elvira Osthold és a svájci Me-
cotrade Ag. együttmûködésének következ-
tében forgalomba hozták a továbbfejlesz-
tett változatát VHO-Osthold-Spange-
Perfekt néven, amelyet márkanév védettség
alá helyeztek.

Különféle köröm méretekre, és különféle
erôsségben kerülnek forgalomba a span-
gék.
Ennek a technikának már jelentôtôs a hú-
zóereje, tartós, nem okoz fájdalmat, ké-
nyelmetlenséget a cipôben, a körömlemez-
hez rögzíthetô, bevonható modellezô
anyaggal, mely gombásodásgátló hatóanya-
got tartalmaz, ennek a felülete pedis lak-
kozható is.
Persze a spange nem elsôsorban esztétikai
megoldás, kifejezetten a gyógyító hatása az
elsôdleges.
Németországban a betegbiztosító is támo-
gatja a beavatkozást.
Ez különösen fontos a diabétesz láb eseté-
ben, amikor a mûtét kizárt, vagy elkerülen-
dô.

Szeretném egy igen fontos dologra felhív-
ni minden kedves kollega figyelmét:

Az új szakmai és vizsgakövetelmény szerint
a spange tanítandó tananyag.
Természetesen kizárólag az ú.n. gyenge el-
járások, úgy mint a B/S spange, vagy az
Onyclip spange.
Ezt is csak a kellô ismeretek birtokában és
a kellô szakmai gyakorlat birtokában te-
gyék, hiszen a felelôségük igen nagy.
A komolyabb szaktudást igénylô eljárások
oktatását kizárólag csak a szükséges szak-
mai gyakorlat letöltése után megszerezhe-
tô szakvizsgák, és az oktatásban megszer-
zett gyakorlat után tegyék.

A kezdô kollegáknak pedig a gyenge eljárá-
sok elsajátítása után azt javasolom, szerez-
zenek benne kellô gyakorlatot, és csak az-
után kezdjenek újabb technika tanulásába,
és azt is csak egy nagy rutinnal oktató ta-
nártól tegyék,akit, ha nehezebb esettel áll-
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