De borg voor de huur van de laser is € 100,-. Bij
correct gebruik blijft de laser onbeschadigd en
ontvangt u de borg retour.
Totale kosten exclusief borg € 375,Uitsplitsing van de kosten:






Intake gesprek en foto’s € 25,Afnemen biopt € 20,Huur van de laser per zes maanden € 150,5x dunner frezen nagels en foto’s € 150,Antischimmeltinctuurpakket € 30,-

De Mellinn20 is een nieuwe techniek in Nederland
waarbij een Low Level Laser een pulserende laser
uitstraalt dat gecombineerd wordt met blauw licht
energie.
Laserstralen dringen door de geïnfecteerde nagelplaat. In tegenstelling tot andere lasertherapieën is
de Low Level Laser niet gericht op het vernietigen
van de schimmel door middel van warmte. De Low
Level Laser zet het lichaam aan tot celvernieuwing
waardoor het zelf de schimmel opruimt.

Het zorgtraject bestaat uit:





Het nemen van een biopt en laten
onderzoeken door het UMC ST. Radboud.
Intake gesprek en foto’s.
Nagels dunner frezen.
Het geven van duidelijke adviezen en uitleg
Mellinn20.

U betaalt na het intake gesprek en afnemen van de
biopt het eerste gedeelte van het traject.

Medisch Pedicure Ursela

Wanneer blijkt dat er een schimmelinfectie aanwezig
is komt u terug en ontvangt het Mellinn20 pakket. U
betaalt dan pas het resterende bedrag en de borg.

mail@pedicure-ursela.nl
www.pedicure-ursela.nl

Daarna gaat het vervolgtraject verder:




5 x dun frezen van de nagels.
Een anti-schimmelproduct voor nagels en
huid en een anti-schimmelproduct voor
de schoenen.
Thuisbehandeling met de Mellinn20 LowLevel-Laser, 7 minuten per dag, per nagel.

In de praktijk worden tijdens een behandeltraject altijd
schimmeldodende producten, die opgenomen zijn in
het care-protocol, geadviseerd. Dit zijn middelen die
wetenschappelijk zijn onderzocht en waarvan is
bewezen dat zij ook echt schimmeldodend zijn.










0545-475975
Het is pijnvrij ( geen warmteontwikkeling)
Gemakkelijk thuis te gebruiken
Ideaal voor kinderen
Prettig in gebruik ook voor vingernagels
Ideaal voor diabetici en mensen met
neuropathie
Veilig
Geen bijwerkingen
Effectieve aanzet tot celvernieuwing

Schimmelnagel
Laser Behandeling

U heeft een vermoedelijke schimmelnagel.
Heel vervelend, want het is ontsierend en erg moeilijk
om er weer vanaf te komen.
Een schimmelnagel wordt vaak onterecht als een
cosmetisch probleem afgedaan. Maar wist u, dat
wanneer uw weerstand (immuniteit) ernstig is
verminderd, een aantal soorten schimmels voor
ernstige gezondheidsproblemen kunnen zorgen?
Uw huisarts heeft weinig mogelijkheden om
schimmelnagels te behandelen.
De huisarts kan niets doen of zet orale antimycotica
in. Dit kan ernstige bijwerkingen hebben.

De kosten van de test bedragen € 56,- en kan in
sommige gevallen door de zorgverzekering uit de
basisverzekering vergoed worden. Naast de
onderzoekskosten van het laboratorium reken ik voor
het afnemen en verwerken van het biopt € 20,-. De
zorgverzekering vergoedt dit niet.
Is de uitslag van het onderzoek negatief, dan is de
oorzaak van uw probleem een andere. Ik verwijs u
samen met de uitslag van het onderzoek naar uw
huisarts. Samen met de huisarts gaan we zoeken
naar de mogelijke oorzaken van uw voetproblemen.

Vaak heeft u al diverse producten gekocht, zonder
goed resultaat. Goede begeleiding en informatie is
essentieel om resultaten positief te beïnvloeden.
Als de middelen niet goed worden aangebracht is de
behandeling zinloos.
Voor mij als medisch pedicure ligt hier een uitgebreid
en effectief zorgtraject.
Ik heb de opleiding Schimmeldiagnostiek gevolgd
en daarom de mogelijkheid om een biopt af te nemen
van de vermoedelijke schimmelnagel. Dit stuur ik op
naar het UMC St Radboud in Nijmegen. Daar wordt
een PCR(Polymerase Chain Reaction) gedaan
waarmee een schimmel wordt aangetoond.

Behandel de schimmelnagel met behulp van de laser.
Inhoud van het laserpakket:

Is de PCR positief dan wordt er een zorgtraject
gestart. Als de PCR-test negatief is wordt dit nog
eens extra bekeken met een blancophor microscoop.
Op deze manier kunt u zeker zijn van een juiste
uitslag. Dit is een snelle methode en de volledige
uitslag is meestal binnen twee weken bekend.










Box met Mellinn20
Gebruiksaanwijzing
Oplaadsnoer met adapter
Opbergtasje
Flesje alcohol
Wattenschijfjes
Antimycose-crème/ tinctuur
Antimycose-spray voor schoenen

Neem bij iedere afspraak het hele pakket mee. Dan
wordt de werking van het apparaat gecontroleerd en
de inhoud van de producten.

Het zorgtraject heeft een duur van zes maanden.
We starten met een intakegesprek en het afnemen
van een biopt. Als de uitslag een schimmelinfectie
aangeeft gaan we beginnen.
U krijgt dan het laserpakket met alle benodigdheden.
We maken een aantal vervolgafspraken om de
voortgang te bekijken en de nagels dunner te frezen.
Dit is nodig voor een optimaal resultaat.
Behandel tijdens de behandelperiode iedere dag uw
voeten/nagels met crème tinctuur om her-besmetting
te voorkomen. Het laserapparaat zet u iedere dag op
de te behandelen nagels. De behandeling duurt
zeven minuten per nagel. De schoenen behandelt u
met de speciale schoenenspray. Alle benodigde
adviezen en uitleg krijgt u bij start van de behandeling
en bij de vervolg afspraken.

