
Klamra ortonyksyjna ORTOGRIP professional 
bazuje na sprawdzonej zasadzie działania 
3-częściowej klamry VHO Osthold, w której siła 
naciągu może być dokładnie dozowana przez 
skręcenie łącznika (pętli środkowej) przyciągającej 
dwa ramiona. Dzięki temu możliwe jest 
natychmiastowe działanie klamry, a przez to 
również konkretna pomoc pacjentom.

Klamry gotowe są do użytku w każdych warunkach. 
W zależności od potrzeb istnieje możliwość 
zastosowania klamry klejonej, połówki lub całej. 
Trzy kształty w pięciu szerokościach umożliwiają 
idealne dopasowanie klamry do każdego 
paznokcia. Klamry pokryte prawdziwym złotem 
mają właściwości przeciwzapalne.

Profesjonalny system korekcyjny

Precyzja i pewność
Korekcyjny system na co dzień.

Korekta zamiast 
zabiegu operacyjnego!
Bezbolesna korekta paznokci.

Wasz specjalista ds. podologii
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Korekta zamiast zabiegu 
operacyjnego 
– problemy z paznokciami
i możliwości korekty 
Natychmiast i w dodatku bezboleśnie? Jest na to 
szansa. Nowoczesne metody korygowania paznokci 
mieszczą się w zasięgu moich specjalności, dlatego 
chętnie przekażę Państwu moją wiedzę na ten 
temat. Dzięki różnym kształtom klamer możliwe jest 
uzyskanie długotrwałej i prawidłowej korekty na 
paznokciach problematycznych. Zapraszam do 
mojego gabinetu – chętnie udzielę dodatkowych 
informacji.

Jakie techniki są stosowane?

W trudnych przypadkach 
natychmiastowe działanie 
zapewniają klamry ORTOGRIP 
professional. Udoskonalone 
klamry działające na zasadzie 
trzyczęściowej klamry systemu 
VHO Osthold mogą być bardzo 
precyzyjnie aktywowane 

Wygląd chorych paznokci, które kwalifikują 
się do stosowania klamer korekcyjnych.

Wrastające i wkręcające 
się paznokcie. Wrastający 
paznokieć wywołuje 
długotrwały ból 
i prowadzi do stanu 
zapalnego w obrębie wału 
paznokciowego. 

    Mocno wkręcające się paznokcie    Tym może się zająć 
wyszkolony specjalista ds. podologii. W kręgu 
lekarskim Unguis Incarnatus uznawany jest jako 
przypadek do zabiegu operacyjnego. Wkręcające się 
paznokcie najczęściej są wynikiem chodzenia w zbyt 
wąskim obuwiu albo np. źle obcinanych paznokci, 
gdzie pozostawione są ostre krawędzie paznokci.

Hipergranulacja 
Podczas trwałego 
drażnienia wału 
paznokciowego przez 
wrastające paznokcie 
często dochodzi do 
tworzenia się ziarniny.

To prowadzi do dużego bólu w wale paznokciowym. 
Tamponowanie, stosowanie specjalistycznych 
preparatów i klamer korekcyjnych jest bardzo 
pomocne i w wielu przypadkach prowadzi do sukcesu.

Pooperacyjne 
uszkodzenia paznokci 
Po operacjach paznokci 
(np. wycinanie klinowe) 
dochodzi do 
nieprawidłowych zmian 
wzrostu lub obluzowania 
płytki paznokcia. Specjalista 
ds. podologii specjalnymi 
technikami  jak 

tzw. siłą dźwigni. Ta trzyczęściowa klamra działa 
przez 4-6 tygodni i może być stosowana nawet przy 
stanie zapalnym wału paznokciowego.

W technikach dotyczących 
korekty paznokci wyróżniają 
się złote klamry GOLDSTADT 
professional: klejone, połówki
i całe. Grubość pasków 0,10 
lub 0,15 mm zapewnia 
najwyższy komfort ich 
noszenia oraz skuteczne 
i łagodne działanie. Złota powłoka ma również wiele 
zalet: jest antyalergiczna, działa przeciwzapalnie i 
ma bardzo dobre właściwości przylepne.

klamrami ortonyksyjnymi albo częściową rekonstrukcją 
może doprowadzić do znacznej poprawy stanu 
paznokcia. 

KOREKTA 
PAZNOKCI

Notatki




