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Tájékoztató a benőtt köröm LASER kezeléséről. 
 

A kezelési eljárásom lényege: a körömágy (mátrix) CO2 LASER vaporizálása (elporlasztása) után a 
köröm alakját véglegesen megváltoztatom, a benövést okozó túl széles és aláhajló körömszél és 
sarok többé nem nő ki, a köröm keskenyebb lesz. A köröm teljes regenerációját követően (kb.150 
nap) újabb benövés, kiújulás nem jön létre. Artériás keringészavar ellenjavallja a kezelést. Ennek 
kiszűrésére 50 év felett vagy terhelő kórelőzmény esetén artériás doppler vizsgálat elvégzése 
követelmény. Másutt készült vizsgálati lelet is megfelel. 

A kezelés menete: 
1 NAP: Helyi érzéstelenítéssel körömágy vaporizáció CO2 Laserrel. 
1-10 NAP: szükség szerinti kötésváltás GRANUFLEX sebfedéssel. A kezelést követő 
héten enyhén fokozott fájdalom, váladékozás, bőrpír természetes. Az első héten 
kisfokú fizikai teljesítőképesség csökkenéssel kell számolni. 
3-7. NAP: Gyulladásos helyi reactio vagy fertőzöttség esetén szükség szerint SOFT 
LASER besugárzás helyileg. 
7-14 NAP: Kötözés saját hatáskörben GRANUFLEX sebfedéssel. Szükség szerint 
csökkenthető a fedőkötés vastagsága a kevesbedő váladék függvényében. 
Zuhanyzáskor víz érheti, közfürdő, szabad víz a nyitott seb fennállásáig nem 
tanácsos. 
150-200 NAP alatt befejeződő körömregeneratio kiújulás mentes, más alakú köröm 
kialakulásához vezet. Sebváladék megszűnésével a fedőkötés elhagyható, ez 
néhány héttel a vaporisatio után következik be. Mindvégig tanácsos a körmöt 
rövidre vágni. Az új köröm regenerációját 3-4 hetenként készséggel ellenőrzöm. 
Lehetséges mellékhatás: köröm tömeg vesztés kozmetikai következménye. 
 
Anyagiak: CO2 LASER vaporizacio: 32000.- Ft /körömsarkonként/ 

                    SOFT LASER utókezelés 4000.- Ft /körömsarkonként/ 
  DOPLER vizsgálat 3000.- Ft. 

 
Utókezelésre, Doppler keringésvizsgálatra csak rizikófaktorok /cukorbetegség, 
érszűkület/ fennállása esetén van szükség. 


