
A szakmai útmutató a 3TO GmbH német nyelvű kiadványa alapján készült. - Fordította: Podocare Kft. - Jelen szakmai útmutató engedély nélküli
használata és sokszorosítása jogi következményeket von maga után. - www.3tospange.hu

http://www.3tospange.hu/


I. fejezet - Bevezetés

Ennek a szakmai füzetnek a célja, hogy a háromféle spange
használatát bemutassa. 

Az orthonyxia – körömszabályozás története

Az orthonyxia szó a görög orthos = egyenes és az onyx = köröm kifejezésből származtatható.
Ross  Fraser  skót  fogtechnikus  adta  ezt  a  nevet  a  benőtt  köröm  korrigálására  kifejlesztett
nemesacél körömszabályozónak, amely szilikon lenyomat után kiöntött gipszmintára készült
1964-ben. 

Az egy darabból készült spange továbbfejlesztett 3 darabból álló változata VHO-Osthold néven
az 1980-as években jelent meg. Ezzel a spangekörömszabályozó kezelés a műtéti technikák, ék
kimetszés, Emmert-plasztika, körömlevétel alternatívájává vált.

Az 1990-es években újabb névváltozás történt, így jelenleg a 3 részből álló szabályozó 3TO 
Spange (3-Teilige-Orthonyxie-Spange = 3-részből álló körömszabályozó kapocs) néven a 3TO 
GmbH termékeként kapható.

A cég fejlesztése még a PODOFIX Aktiv Spange és a COMBIped Spange is. A három különböző 
kiképezésű szabályozóval szinte minden körömbenövés kezelhető, a szakember feladata, hogy 
kiválassza a problémának megfelelő formát.
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II. fejezet - 3TO drótos körömkapocs
A 3TO Spange működési elve

A körömkapocs (továbbiakban spange) feszítőereje a húzóerő és az emelőerő (F) aktiválásával
személyre szabottan beállítható.

A kezelés célja

A 3TO Spange kezelés célja a köröm természetes növekedésének helyreállítása, azonnali
fájdalomcsökkentés vagy megszüntetés, az esetleges gyulladás megszüntetése, a csőköröm 
korrigálása. 

(A kép: kezelés előtt, B kép: 10 nappal a kezelés után)
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A kezelés eredménye:

„A benőtt lábköröm kezelése a VHO-Osthold Spangéval –
alternatíva az Emmert féle operációhoz.”

(Dr. Harrer disszertációját fordította és összefoglalta: Dr. Gyarmati Lajos, Az itt leírt spange 
neve 2002. jan. 1-jétől: 3TO-Spange)

A benőtt lábköröm kezelése egy gyakori probléma a háziorvosok és a sebészek számára. Sajnos
ezt a témát gyakran jelentéktelennek és egyszerűnek minősítik, holott a betegek szenvednek a
fájdalomtól  és  sokszor  munkaképtelenné  válnak,  ami  komoly  anyagi  megterhelést  jelent  a
gazdaságra.

Dr.  Harrer  disszertációja  a  konzervatív Spange-metódust  hasonlította össze  az  Emmert  féle
ék.excízióval. Az összehasonlításban 41 beteg vett részt: 21-t kezeltek VHO-Spangéval és 20
beteget megoperáltak.  Az első csoport  átlagéletkora 28,  a másodiké 34 volt.  A korelosztás
összehasonlítható volt. 

A kezelés előtti fájdalom mértékét a betegek egy 0-100-ig terjedő skálán adták meg. Spange-
csoport: 19 pont nyugalomban és 42 terhelés alatt. OP csoport: 17 pont nyugalomban és 55
terhelés esetén. Így jó volt a két csoport összehasonlítási alapja.

Egy  héttel  a  kezelés  megkezdése után a  Spange-csoport  átlagosan 10 pontot  adott meg a
fájdalom-skálán,  ami  szignifikánsan  az  operációs  csoport  értéke  (50  pont)  alatt  volt.  6-12
hónap után állapította meg az  átlagos  kezelési  időt.  Spange-csoport:  átlagosan 77 nap.  Az
operáltak  kezelési  ideje  átlagban  25  nap  volt.  Átlagban  mind  a  két  csoportnál  6  kezelési
időpontra volt szükség.

Az  utcai  cipő  viselése  a  Spange-csoportnál  átlagban  0,7  nap  után  volt  lehetséges,  míg  az
operáltaknál ez 19,4 nap volt. A Spange-csoport 21 résztvevőjének a spange „nem volt zavaró”,
ami magas komfortérzésre utal. Ebben a csoportban nem léptek fel komplikációk. Az operált
betegeknél egy esetben lépett fel egy beavatkozás utáni vérzés, amit el kellett látni.

A visszaesési arány a Spange-csoportnál 19% (4/21),  az operált csoportnál 15% (3/20) volt.
Ezen  eredmények  alapján  a  Spange-metódus  egy  relatíve  fájdalom-  és  visszaesésmentes
konzervatív  kezelési  formája  a  benőtt  lábkörömnek.  Az  így  kezelt  betegek  az  operációhoz
képest  kevesebb mellékhatással  gyógyulnak,  és  rövidebb ideig  hiányoznak  a  munkából.  Az
eredményeink alapján elsődlegesen a Spange-metódust ajánljuk és csak rezisztens esetekben
az operációt.

Folytatás a következő infó anyagban...
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