
 

           

 

Nieuwe effectieve behandeling van 
Schimmelnagels. 

PACT® Schimmelnagel Therapie is een 
nieuwe methode voor de behandeling van 
schimmelnagels die nagenoeg 100% 
schimmeldodend is.  
Deze uit Duitsland afkomstige innovatieve 
behandelingstherapie komt oorspronkelijk uit 
de tandarts-wereld.  
PACT-behandelingen zijn doeltreffend en 
pijnloos, zonder bijwerking. De resultaten en 
de herstelfase naar een gezonde nagel zijn 
ongekend.  
PACT is een afkorting en een 
wetenschappelijk begrip voor 
Photodynamische Antimicrobiële Therapie.  
Met deze methode kunnen schimmels zeer 
effectief op voet- en vingernagels gedood 
worden. 
 

 
Gedurende de behandelperiode en de 
periode dat de nagel nog niet volledig 
hersteld is, is het niet toegestaan om 
nagellak, kunstnagels of gel/acrylnagels te 
dragen. Deze producten doen het hele 
proces teniet.  
 
De uitgroei van een nagel gaat langzaam, 
ongeveer 1 à 2 millimeter per maand. Voor 
een complete uitgroei van de nagel van de 
grote teen dient u dan ook rekening te 
houden met minimaal 1 jaar. 
 

 

 

                       
 

                    GRATIS INTAKE 
  
Kosten van biopt-afname  worden 
verrekend bij het ingaan van het 
behandeltraject. 
 
Indien men een behandeltraject ingaat, 
hebben wij ook professionele apparatuur in de 
praktijk om de schoenen te steriliseren.  
 
 
Wij verkopen ook apparaten om thuis de 
schoenen te desinfecteren.   
 

                       

 
Kan ook veilig toegepast worden bij 

kinderen en cliënten met neuropathie. 
 
 
 



   

 

Voortraject 

In het voortraject moet eerst worden 
vastgesteld of het daadwerkelijk een 
schimmelnagel betreft.  
 
 
Niet alle verkleurde en/of verdikte nagels zijn 
schimmelnagels. Er kan ook sprake zijn van 
bijvoorbeeld een hoornnagel of een 
psoriasisnagel. Daarom wordt eerst een 
stukje nagel (en/of huidschilfers) afgenomen 
om een KOH-preparaat te maken.  
 
Indien uit microscopisch onderzoek wordt 
vastgesteld dat het daadwerkelijk om een 
schimmelnagel gaat kan de eigenlijke PACT 

behandeling starten. 

                

 

PACT-behandeling 

Ter voorbereiding van de PACT-behandeling 
wordt de schimmelnagel dun gefreesd en 
opgeruwd.  

Dit zal in eerste instantie een minder fraai 
gezicht zijn.  

Daarna wordt een gel op de nagel 
aangebracht met daarin het photosensitiser 
Toluidin-blauw (lichtgevoelige kleurstof). Deze 
kleurstof trekt tijdens de inwerktijd in de 
schimmelnagel. 

                

Na de inwerktijd wordt een speciale PACT-
lamp met rood LED licht op de nagel 
geplaatst.  
Doordat dit licht een specifieke golflengte 
heeft wordt de blauwe kleurstof in de gel 
geactiveerd en ontstaat radicale zuurstof, 
welke de celwand van de schimmel 
beschadigd.  
 
Als de celwand stuk is kan een schimmel niet 
meer leven en sterft deze. Omdat de celwand 
van een mens anders is opgebouwd dan die 
van een schimmel, is deze 
behandelingsmethode voor de mens verder 
ongevaarlijk. 
 
Deze behandeling wordt in een tijdsbestek van 
ca. 10 dagen drie keer uitgevoerd en een 
extra vierde behandeling na een maand. 

 

 

 

 

 

Natraject 

Als de schimmel is gedood kan het 
nabehandelingstraject starten. Hierbij is 
het belangrijk dat er geen herinfectie 
plaatsvindt en er snelle uitgroei van een 
nieuwe (gezonde) nagel plaatsvindt. Om 
herinfectie te voorkomen dient men 
plaatsen waar schimmelinfectie kan 
worden opgelopen zo veel mogelijk te 
mijden of maatregelen hiertegen te nemen.  
 
Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk:  
 

 Uw voeten na het wassen goed 
afspoelen en goed afdrogen ook 
tussen de tenen en dagelijks 
schone sokken aan doen.  

 De schoenen die tijdens de 
schimmelinfectie zijn gedragen, 
dienen dagelijks voordat deze 
worden aan getrokken, te worden 
ontsmet met een schimmelwerende 
spray/poeder. 

  Ook is het aan te bevelen om in de 
eerste periode na de behandeling 
een antischimmel product op de 
nagel te gebruiken om deze zoveel 
mogelijk te beschermen tegen 
herinfectie. 

 


