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Gebruiksaanwijzing PODOFIX (2018) 

 
 

Podofix nagelbeugels bieden de pedicure en podoloog als totaalsysteem de technische 
mogelijkheid omde groeivorm van covexnagels aan te passen naar de meest haalbare 
natuurlijk nagelvorm. Podofix nagelbeugel worden geleverd als complete startset of u 
bestelt de componenten los op basis van aanvulling en klantbehandelplan 

 
De Podofix-nagelbeugels bestaan uit een 
kunststof vormstrip met draadlus en “bodem”. 
Het principe van Podofix-nagelbeugels berust 
op het geleidelijk opbouwen van spanning 
vanaf de nagelplaat waarbij de groeivorm in de 
groeirichting-mee wordt gecorrigeerd. Met de 
speciale instrumenten als Podofix spanner en 
Podofix zijknipper plaatst u de Podofix-
nagelbeugels op de nagelplaat en stelt u 
periodiek de spanning bij.  

 
 
De Podofix nagelbeugels zijn leverbaar in 4 maten; mini, small, 
medium en large. Vanuit de startset is het handig de juiste maat te 
nemen.  
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U past de nagelbeugel met de juiste maat bij de te 
behandelen nagel en vervolgens buigt u de  “bodem” 
in de huidige vorm van de nagel. Vervolgens plakt u 
de Podofix-nagelbeugel op de nagel. Het is aan te 
raden de nagel met een geschikte ontvetter voor te 
bereiden 
 
 

 
 
Na 1 à 2 minuten zou de Spangenlijm moeten zijn opgedroogd ( hangt af van de lijmmassa 
en voorbehandeling van de nagel). Als de lijm geheel is uitgehard kunt u de draadlus bijeen 
draaien en daarmee de spanning in de nagelbeugel activeren. In theorie geeft u hiermee de 
nagelranden een “lift” waardoor het onder- en omliggende weefsel wordt ontlast. 
 

In overleg met de klant voert u de spanning op de 
nagelbeugel geleidelijk op. Vervolgens knipt u de 
uiteinden van de draadlus af. Omdat u moeilijk bij de 
draadlus-eindjes kunt komen en het betreft 

staaldraad kan Podofix kan hiervoor een speciale 
zijknipper leveren. 
 
 

 
 
Zou u de Podofix nagelbeugels onafgewerkt laten zitten dan vormen de draadeindjes van de 
draadlus en de randen van de nagelbeugel scherpe randjes. Sokken en schoenen zullen de 
strip en de pijnlijke nagel beschadigen. Dek daarom de nagelbeugel en nageldelen af met 
acryl of PediGel. 
 

Gebruik PediGel en het handige compact UV lampje 
om de randen en hobbeltjes van strip en draden 
sluitend af te dekken. Gebruik eventueel een fijne-
frees om de UV-Gelafdekking in vorm te slijpen. 
Voorkom hierbij dat u de Podofix-nagelbeugel 
beschadigd. 
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Startset Podofix 2018 
 

Gebruik Podofix nagelbeugels bij correctie in de groeivorm van de nagels.  
Bij ingegroeide nagels neemt u de algemene regels voor desinfectie en pijnbestrijding in 

acht.  
Voor het gebruik van Podofix nagelbeugels is in principe géén cursus of workshop nodig.  
Vergaar kennis van Podofix nagelbeugels en hanteer  deze gebruiksaanwijzing en oefen 

hiermee een paar Podofix nagelbeugels  op een gezonde nagel. 
 

IMGRO Beauty is officieel dealer van Podofix.  
Heeft u nog vragen over Podofix neem dan contact met op met IMGRO Beauty 

 


