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Lézeres körömgomba kezelés

Lézeres körömgomba-kezelés, az új terápiás lehetõség!

Hogyan mûködik?

Melyek a lézeres körömgomba-kezelés elõnyei?

A kezelés menete:

Gyakorlati tudnivalók:

A körömgombától szerte a világon sok millió ember szenved. Ecsetelõkkel, krémekkel, szájon át szedhetõ gyógyszerekkel próbálják 
hosszú hónapokon át megszüntetni, eltüntetni ezt a mikroszkopikus méretû organizmust. A külsõleges készítmények korlátozott 
hatékonysága, továbbá a belsõleges készítmények gyakori mellékhatásainak (pl. májkárosodás) elõfordulása és más gyógyszerekkel 
való káros kölcsönhatása egy új terápiás lehetõség felé irányította a figyelmet. 

A lézeres körömgomba-kezelés a szelektív fototermolízis elvén alapul. A speciális, nagy teljesítményû (Nd-YAG) lézerfény egyrészt a 
körömlemezen keresztül hatolva kizárólag a gombasejtekben és fonalakban nyelõdik el, ezáltal a környezetet megkímélve direkt 
elpusztítja azokat.  Másrészt a körömágyban, körömlemezben megemelkedõ hõmérséklet által indirekt módon öli meg a hõérzékeny 
kifejlett gombákat és annak spóráit.  

· Legmagasabb klinikai hatékonyság (80-90%-os gyógyulási esély),

· gyors és kényelmes kezelés,

· kíméletes eljárás - enyhe melegségérzettel jár csupán,

· biztonságos terápia, nincs mellékhatás,

· a páciensek a kezelést követõen azonnal visszatérhetnek a napi tevékenységükhöz.

1. A fertõzött köröm vizsgálata, dokumentáció kitöltése,
2. a köröm fertõtlenítése,
3. fotódokumentáció a terápia nyomon követése céljából,  
4. a körmök lézeres kezelése,
5. a cipõk fertõtlenítése,  
6. „Körömgomba utókezelési útmutató” átadása a beteg részére. 

· A kezelést megelõzõen fontos, hogy eltávolítsa a körömlakkot, de azt követõen 24 órával már újra lakkozhatja körmeit.
·  Új, még nem használt zoknit, harisnyát hozzon magával a kezelésre!

Az eljárás során végtagonként - az újrafertõzés veszélye miatt - minden körmöt kezelni kell, hiszen ha szemmel nem is láthatóan, de 
mikroszkóposan valamennyi köröm fertõzött. A mûvelet összesen 25-30 percet vesz igénybe.

A kezelések alatt semmilyen kellemetlenség nem tapasztalható, csupán enyhe melegséget lehet érezni a beavatkozás helyén. Ritkán 
- az elváltozás jellegétõl függõen - a sérült, károsodott köröm leesésével kell számolni.

A páciensek a kezelést követõen azonnal visszatérhetnek a napi tevékenységükhöz.
A beteg köröm fertõzésétõl és helyétõl függõen a kezeléseket - FDA minõsítéssel rendelkezõ CUTERA Nd-YAG lézerrel - 4 hetente, 4-
6 alkalommal végezzük, 
A gyógyulás megjelenésének ideje változó, átlagosan kézen 2-3, 
míg lábon 3-6 hónapon belül látható az eredmény. 


