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Nagel Reparatie
U heeft zojuist een of meerdere
nagels laten repareren.
In deze folder kunt u lezen welke
nazorg u krijgt en hoe u de nagels
kunt verzorgen.
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Verzorging
verzorg de nagelriemen iedere avond met
een verzorgende nagelriemolie
de nagels niet zelf knippen
gebruik geen nagelverharder
de nagels kunnen gelakt worden. Let wel op
dat bij een schimmelnagel u steeds een
nieuw potje nagellak gebruikt en dit gelijk ook
weer weggooit om herbesmetting te
voorkomen.
gebruik nagellak remover zonder aceton
de nagel nooit lostrekken

Schimmeldodend middel
Indien u de nagels heeft laten repareren ter
behandeling van (een) schimmelnagel(s), heeft u ook
een schimmeldodend middel aangeschaft. Het is
belangrijk om consequent, zolang u de nagel heeft,
het schimmeldodend middel aan te brengen. Doe dit
2x daags en wrijf dit goed in de nagelwal, tussen de
nagelrand en de teentop. Daarna goed uw handen
wassen.
Vergeet niet om uw schoenen ook in te sprayen met
een schimmeldodend middel om herbesmetting te
voorkomen.

Nazorg
Het is belangrijk de nagels in de
gaten te houden, vooral in de
eerste week, dat u geen
drukplekjes of irritaties ervaart op
de nagel of in de nagelomgeving.
De nagel mag geen pijn doen of
irriteren, anders direct contact
opnemen.
 Na 1 week zie ik u graag
terug voor controle.
 Omdat de reparatienagel
hard is kan deze door zelf
knippen kapot springen of
zelfs los komen van uw
eigen nagel. Daarom
frezen wij 2 keer voor u de
nagels kort, iedere 5-6
weken na het plaatsen van
de reparatienagel.
Als één of meerdere nagels eerder
te lang zijn, neem dan contact op,
om de afspraak te vervroegen.
Belangrijk
Heeft u minder of geen gevoel
meer in uw voeten, laat dan
iemand anders de huid rond uw
nagel controleren op irritatie of
roodheid.

