“Schimmelnagel (Kalknagel) laseren”
Nieuw bij Azal medisch pedicure: schimmelnagel/kalknagels met FOX laser verwijderen!
De enige werkende manier om van uw kalk/schimmelnagels af te komen. Deze schimmelnagel laserbehandeling heeft zich in Amerika bewezen en
nu bij ons. Waarschijnlijk heeft u net als vele anderen verschillende middelen, medicijnen en kuurtjes geprobeerd, zonder enig succes. Vanaf nu
kunt u binnen 2 a 3 behandelingen van uw schimmel/kalknagels af zijn.
Heeft u last van schimmelnagels (onychomycose), in de volksmond vaak kalknagels genoemd, dan helpt een FOX laserbehandeling u van uw
probleem af!
Wat is een schimmelnagel of kalknagel?
Een schimmelnagel is een verdikte, brokkelige of verkleurde nagel, veroorzaakt door een infectie met een huidschimmel. Van alle volwassenen
krijgt 2% tot 14% een keer te maken met een schimmelnagelinfectie, medisch bekend als onychomycose. Schimmelkolonies floreren in een
vochtige omgeving en dringen het nagelbed binnen via de buitenrand van de nagel. De nagelplaat wordt aangetast door de schimmel (mycose).
Deze zorgt ervoor dat de nagel verdikt wordt en verandert van kleur(wit, geel, bruin en zwart). Bij niet-behandelen kan in het ernstigste geval de
hele nagelplaat verloren gaan.
Hoe werkt deze schimmelnagelbehandeling?
Met een nagel laser worden schimmels in de nagels gedood door opwarming, zonder dat schadelijke opwarming van de nagel zelf of de huid
optreedt. Het is een relatief nieuwe behandeling voor schimmelnagels die medicijnen overbodig moet maken.
Waarom zou deze behandeling wel werken?
De medicijnen van uw huisarts om bestrijding van schimmelnagels tegen te gaan werken effectiever, maar omdat u ze vaak achtereen moet slikken
geven risico op bijwerkingen, zoals moeheid, smaakverlies, lichte buikkrampen, hartkloppingen, leverproblemen enzovoorts en geven ook geen
garantie op een mooi resultaat.
Er zijn verschillende producten te koop die schimmelnagels / kalknagels tegen moeten gaan. Helaas werken deze producten vaak niet voldoende en
moeten ze met heel veel zorg en consequentie aangebracht worden. Vaak dienen ze voor een lange tijd aangebracht te worden, voordat er enig
resultaat zichtbaar wordt.
De meest radicale manier is om de nagel operatief te laten verwijderen. De gehele nagel wordt dan van het nagelbed afgehaald, waarna er of geen
of een beschadigde nagel terugkomt
Integendeel tot de laserbehandeling waarbij wij met de nieuwste lasers die momenteel beschikbaar zijn tot diep onder het besmette gebied
kunnen doordringen en met de laserstraal de schimmel kunnen deactiveren.
Hoe werkt de laserbehandeling?
Tijdens de behandeling wordt de laserstraal langzaam en volgens een vast patroon over het nagelbed bewogen. Hierdoor ontstaat warmte onder
het nagelbed. Door de warmte tot ongeveer 45 graden Celsius wordt de schimmel vernietigd. De nagelplaat, het nagelbed en de omliggende huid
blijven onbeschadigd. Het aangetaste deel van de nagel groeit uit en maakt plaats voor de gezonde nagel. Na de behandeling ziet u niet direct
resultaat, maar bij het groeien van de ‘nieuwe’ nagel ziet u dat deze gezond uitgroeit. De groei van een nagel (van een grote teen) duurt 9 tot 12
maanden. De behandeling zelf neemt niet veel tijd in beslag.
Hoe lang het duurt voordat u weer een gezonde nagel heeft hangt af van de uitgebreidheid van de schimmelinfectie en uw persoonlijke
omstandigheden. Na enkele maanden is het effect van de behandeling al zichtbaar. De behandeling is goed te verdragen, verdoving is niet nodig.
Klinische studies en resultaat
Onderzoek heeft uitgewezen dat de lasertherapie absoluut veilig is, zeer goed te verdragen en effectief in het bestrijden van de schimmel (de
mycose). De nagel wordt direct gestimuleerd weer "gezond" te gaan groeien met al na twee maanden na de eerste behandeling een geweldig
resultaat!
Hoe snel na het laseren heb ik weer gezonde nagels?
U zult het eindresultaat niet onmiddellijk kunnen zien. Na 8 weken kunt u al het eerste resultaat zien van een mooie, heldere en gezonde nagel!
Na een periode van een aantal maanden resulteert de behandeling in een gezonde uitgroei van de nagel.
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
In de meeste gevallen zijn er 2 tot 3 behandelingen nodig. Eventuele extra behandelingen met de laser zijn afhankelijk van de ernst van de
schimmelinfectie / uw kalknagel. Bij de 1e behandeling wordt de schimmelkolonie vernietigd. De 2e behandeling vindt plaats na 4 weken. Deze
behandeling is nodig om de kans op herbesmetting te voorkomen. Bij een langer bestaande schimmelinfectie Wij zullen de noodzaak van extra
behandelingen met u bespreken evenals de juiste (na)zorg voor uw nagels om het terugkeren van de schimmel te voorkomen. vindt na 4 weken de
3e behandeling plaats. Na 4 maanden komt u terug voor controle van de nagels.
Kalknagels laseren, wat zijn de kosten?
Wij adviseren om per behandeling alle tien de nagels te behandelen, omdat je niet altijd kunt zien of er in een gezonde nagel toch ook niet een
schimmel aanwezig is. Een behandeling van alle tien de nagels kost € 125,- per behandeling dit geldt ook voor de 2e behandeling. Eventueel voor
3e vervolgbehandelingen zijn de kosten € 100,-.
De behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Voor de evaluatie afspraak 3 maanden na de laatste behandeling worden geen kosten
in rekening gebracht.
Blijft na de behandeling de kalknagel voorgoed weg?
Ja, de kalknagel zal voorgoed verdwijnen, echter zult u wel zelf een aantal voorzorgsmaatregelen moeten treffen om her infectie te voorkomen,
zie hiervoor onze tips.
Tips om her infectie van de kalknagel tegen te gaan
1. Neem altijd schone sokken mee vooraf aan de behandeling, let wel, om er zeker van te zijn dat er in uw sokken geen besmetting meer aanwezig
is deze altijd wassen op een minimale temperatuur van 60 graden.
2. Spuit regelmatig al uw schoeisel in met een anti-schimmelspray, eventueel bij ons verkrijgbaar.
3. Spoel altijd goed de zeepresten af na het douchen en maak uw voeten en vooral tussen de tenen kurkdroog, schimmel kan zich dan niet meer
vermenigvuldigen.
4. Zoveel mogelijk open of zuurstof doorlatende schoeisel en sokken dragen.
Waar kan ik op rekenen tijdens en na de behandeling?
Tijdens en na de behandeling gaat uw nagel warm aanvoelen, dit is een normaal verschijnsel en een teken dat de behandeling volgens plan
verloopt. Zodra u aangeeft dat het te warm wordt stoppen we en gaan we naar de volgende kalknagel en herhalen dit nog een aantal keer
afhankelijk van de ernst van uw besmetting.

De weken/maanden na de behandeling zal uw nagel uit gaan groeien tot een gezonde nagel. Echter duurt het doorgaans 7 tot 9 maanden om een
volledig nieuwe nagel te krijgen.
Na 8 tot 10 weken ziet men vaak al de eerste gezonde verschijnselen.
Hoelang duurt deze kalknagel laserbehandeling?
Afhankelijk van de ernst van de schimmel en het aantal besmette tenen zullen wij gemiddeld 1 uur nodig hebben om alle tien tenen te behandelen,
een enkele teen is gemiddeld binnen 10 minuten behandeld.
Na de behandeling
Direct na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten hervatten. U mag weer sokken en schoenen dragen en eventueel uw NAGELS LAKKEN.
Wat is het resultaat van de behandeling?
Na 9 tot 12 maanden zijn de nagels uitgegroeid tot mooie gezonde en gladde nagels!
Wat moet ik weten over kalknagels laseren?
Het laseren is veilig
Geen verdoving nodig
Geen bijverschijnselen
Geen schade aan de behandelde nagel en aan het omliggende weefsel
Sokken en schoenen kunnen direct na de behandeling weer gedragen worden
U mag direct na de behandeling uw nagels lakken
Geen herstelperiode na de behandeling noodzakelijk
Denk aan preventieve maatregelen voor uw sokken en schoenen.
Wilt u ook nagels die weer gezien mogen worden?
Meestal zijn twee behandelingen voldoende voor het verwijderen van uw kalknagels. Uw heeft al na 8 weken het eerste resultaat. Gezonde nagels
zonder medicatie met de FOX laser. Maak snel een afspraak!
Bel voor meer informatie of een afspraak naar 06-24174455 / 06-18230087.

