
Porovnání v použití špon 
 

která špona, pro který problém? 

Vítáme Vás 



Přehled 

• Různé typy špon 

• Účinky špon 

• Výsledky terapie šponami 

• Která špona pro který případ 

• Praktické předvedení špony CombiPed 



Různé typy špon 

• Drátové špony 

• např.  Fraser-Spange; 3TO-Spange 

3TO-Spange 



Různé typy špon 

• Nalepovací špony 

• např. BS-špona; Erki-technika; Podofix aktivní 

nalepovací špona 

 podofix 



Různé typy špon 

• Kombinovaná  špona lepící a drátová v jednom 

• COMBIped 

COMBIped 



Účinek špony 

• Tažná síla - 3TO-špona; VHO perfekt; podofix 

nalepovací špona 

• Síla tlaku – BS-špona; Onyclip; COMBIped 



Účinek 

COMBIped® 

její účinek 

Jedna strana se 

zahákne pod nehet 

Druhá strana špony 

se nalepí na nehet 

Špona drátová Nalepovací špona 



COMBIped® 

účinek špony 

Neustálý tlak i vztah 

na nehet 

Účinek špony 



Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Nález 31. 

července 

3TO-špona 31. července 

Obrázky: Dr. 

Scholz 



31. července 

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

2. prosince 

Obrázky: Dr. Scholz 



Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Nález 4 měsíce později dalších 8 

měsíců později 

Obrázky: VSS 



Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Obrázky: Dr. Scholz 

9. září 

14. září 

1. října 

4. listopadu 

2. prosince 

16. prosince 



9. září 

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Obrázky: Dr. Scholz 

16. prosince 



Nález koncem října 

první 

COMBIped® 

koncem října 

Nález po 6 týdnech 

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Obrázy: Maurer 



Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

koncem října v polovině prosince 

Obrázky: Maurer 



Nález začátkem listopadu 

první COMBIped® 

   záčátkem listopadu 

Nález po 6 týdnech 

Nález po dalších              

4 týdnech 

Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

Obrázky: Maurer 



Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující 

začátkem listopadu 10 týdnů později 

Obrázky: Maurer 



Která špona, pro který nehet? 



Pro každý případ tu optimální šponu 
Která špona je ta správná pro různé deformace a různá ošetření? 
Podofix aktivní nalepovací špona se hodí především pro tenké nehty a lehké případy zarostlých nehtů. 
3TO drátová špona a COMBIped šona se uplatní především u nehtů, kde se dá špona zavěsit z obou stran a nebo jen z jedné. 
Šponami se dají od srolovaného nehtu až po silně zarostlé nehty ošetřit skoro veškeré případy. Na 3TO drátové špony je ale zapotřebí 
speciální proškolení. 

COMBIped špona Podofix nalepovací špona 3TO drátová špona 

Ošetření srolovaných nehtů 

    *     **      ** 

Ošetření zarostlých nehtů 

    **     **     ** 
Jen jedna strana nehtu je 
přístupná             * 

    ***     Ne? 
Žádná strana nehtu není 
přístupná 

    **     **     Ne? 
Extrémně tenké nehty 

    **      *     ne 
Velmi úzké nehty 

     *     **      * 


