STICHTING ARKADA NEDERLAND
Casus ARKADA

In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken over een UniBrace of Arkada
behandeltraject. Zodat je steeds weer nieuwe ideeën krijgt hoe je een bepaald probleem aan zou kunnen
pakken. Het idee is om jullie op de hoogte te houden van behandelopties en combinaties en natuurlijk van
nieuwe producten. Heb jij een interessante casus, dan ben je van harte welkom die met ons te delen. Stuur
je foto’s en de casus gegevens naar info@stichtingarkadanederland.nl o.v.v. casusbespreking nieuwsbrief.

Een Arkada behandeling uit de praktijk van Cindy Oosterkamp

19-01-2022
Deze nagel is van een vrouw 43
jaar, in goede gezondheid, wel
schildklierprobleem. Heeft regelmatig last van
vermoedelijke voetschimmel en zoals zij het omschrijft,
“hete voeten” en jeuk aan haar voeten en teentoppen.
Deze nagel is al vaak behandeld voor ze bij mij terecht
kwam. Van kinds af aan geeft de nagel problemen met
ingroeien. In het verleden is lateraal een partiele
nagelresectie gedaan en de nagel is er ook al eens
helemaal af geweest door trauma.
Doordat de nagel mediaal zo sterk krult, heeft die zijkant onycholyse en is
daar erg gevoelig voor schimmels en bacteriën.
Ze houdt ook nog eens erg van gelakte nagels hoewel ze weet dat dit niet
erg bevorderlijk is voor de conditie van haar nagels.
Wel gebruikt ze trouw de 08 Oil, de Arkada crème en met regelmaat het
Podologisch Zout. Dit helpt wel om de jeuk en hitte onder controle te
houden. Door de jaren heen heb ik deze nagel al vaker behandeld. Met
Arkada, maar ook met beugeltjes
De nagel groeit vanuit de matrix al sterk krom. De nagel heeft mediaal losgelaten en er is snel sprake van
bacterie vorming en vermoedelijk ook mycose. Om dit te testen vindt ze niet nodig, ze neemt het als een
gegeven en is bereid producten te gebruiken. Ondanks alles blijft dit terugkeren, vooral zodra de nagel
weer krommer wordt. Wel logisch ook. Want een platte nagel maakt beter contact met het nagelbed en
dus is de ingang voor gespuis minder sterk

NB: De nagel is erg fel geel op de foto, in het echt is dat veel minder, maar mijn camera doet dat soms

DE BEHANDELING
Ik heb besloten de nagel weer aan te pakken met de Arkada methode. Ik heb
het slechte stuk nagel verwijderd zo ver ik maar kon. Daarvoor heb ik een
punttang en de rvs bolkopfrees gebruikt en droog gefreesd. De rest van de nagel
is opgeruwd met een diamantfrees. Met TT-sept heb ik de nagel zo schoon
mogelijk gemaakt.
Met Skin Cleaner heb ik de huid van de teen en de nagel ontvet. Nu plakt de
tape echt super goed en ik heb de nagelwallen naar beneden getapet. De nagel
is daarna ontvet met de Primer Pen. De volgende stap is het aanbrengen van het
eerste bolletje acryl voor het steunpunt.
De teen is in de Cube geplaatst.
Omdat er nu een groot stuk van de nagel ontbreekt, moet er een
nagelreconstructie gemaakt worden. Ik heb maar een heel klein stukje stevige
nagel proximaal over, dat recht gebogen moet worden. Zou ik ervoor kiezen het
ontbrekende stuk alleen met een sjabloonpapiertje aan te vullen, dan zal dat
piepkleine stukje nagel snel loslaten van de acryl en weer naar beneden de huid
in krullen. Daarom kies ik voor een segment!
Het segment heb ik gemaakt met het Nail Insert System, dit garandeert een
flinterdun gelijkmatig en flexibel segment. Daarna slijp ik dat op maat zodat het
als een puzzelstukje in het ontbrekende deel past. De punt schuif ik een beetje
over het laatste stukje nagel. Met behulp van mijn manipulatoren manoeuvreer ik
tot ik een mooie boog heb gekregen. Dan bedenk ik alles met acryl. Ook de ander kant van e nagel stel ik
wat bij en dit wordt ook met acryl bedekt. Vergeet niet de zijkant eerst weer op te ruwen en te ontvetten!!

Na wat vijlwerk ziet de nagel er een heel stuk
beter uit, bijna onherkenbaar vond mijn klant en
ze is er erg blij mee.
We hebben wel van tevoren besproken dat de
nagel hoogstwaarschijnlijk proximaal nog iets
meer nodig heeft. Over een paar weken
bekijken we dat. Ik denk dat ik een kleine UB ga
gebruiken.

23-02-2022
Controle en de nagel heeft zich nog beter gedragen dan ik had durven hopen. Ik was een beetje bang
voor de bacterie vorming, maar dat valt gelukkig erg mee. Fijn het nano zilver in het acryl en de 08 Oil doen
hun werk!
Zoals verwacht, wil ik proximaal graag extra ondersteunen en ik kies voor een Mini M UB met haakjes om
beide kanten van de nagel en van de milde draad 03. Het lukt heel goed om de beugel erop te krijgen.

Eerst heb ik de overgang van het acryl met een diamantfrees vlakker
gemaakt (droog) en een beetje extra ruimte voor de beugel. Alles ontvet en
de beugel erop. Ik zie gelijk weer verschil.
Ons doel is nu dat de nagel mooi vlak zal uitgroeien, waardoor ze hopelijk
weer voor langere tijd een rechte en mooiere nagel zal hebben. Als de nagel
beter contact maakt met het nagelbed, kan de onycholyse minder worden
en dus ook de ingang voor bacterie en ander gespuis!
Ik houd jullie op de hoogte van het vervolg.

