
Gehwol Nagelmasse
Bruksanvisning för fotvårdskliniken. 
1. Allmänna anvisningar 
Gehwol Nagelmassa är ett specialpreparat för att jämna till 
ojämna naglar och fästa spruckna naglar. Den kan även använ-
das för att fästa konstnaglar inom manikyr och fotvård. 
Gehwol Nagelmassa skyddar mot fotsvamp.
Som förberedelse skall behandlingsstället först befrias från 
lös hornhud och lösa nageldelar. Nagelbädden får inte vara 
skadad.  Avfetta nageln med alkohol, och täck den med ett 
tunt lager Gehwol Nagelmassa. I den ännu fuktiga Gehwol 
Nagelmassa bäddas en tidigare tillklippt bit copolingas in. 
Låt lufttorka under ca: 5 minuter och bygg därefter skikt efter 
skikt tills dess att nagelns naturliga tjocklek uppnås (2-4 lager) 
och avsluta med ett lager Gehwol Nagelmassa. Ytan kan innan 
den härdat helt formas med en spatel fuktad med vatten. När 
Gehwol Nagelmassa härdat helt, blir den hård och slitstark, och 
kan om man vill täckas med nagellack. 

2. Spruckna naglar.
Lägg på Gehwol Nagelmassa på den ordentligt avfettade och 
torra nageln. I den ännu fuktiga Gehwol Nagelmassa kan man 
som förstärkning bädda in en bit copolingas och fixera med 
ytterligare ett lager Gehwol Nagelmassa. (Se även punkt 5)

3. Invuxna naglar.
Nagelranden förbereds instrumentellt på vanligt sätt och nagel-
falsen förses med en tamponering av copolingas, som dränkts 
in och fixeras med Gehwol Nagelmassa. Den ännu fuktiga 
tamponeringen anpassar sig bra till nagelfalsen. Ny inväxt av 
nageln och tryckställen förhindras. 
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4. Korrigerings-spange
Nagelkorrigerings spange fixeras lätt med Gehwol Nagelmas-
sa. Nageln kan i anslutning täckas med nagellack. 

5. Nagelprotektik
Vid förstörda eller fotsvampsangripna naglar befrias nageln 
först från alla lösa eller angripna delar. Nagelbädden får inte 
vara skadad. Om man morgon och kväll masserar in Gehwol 
nagelolja i den frilagda nagelbädden och återstående nagel 
främjas uppbyggnaden av en frisk nagel. Efter ca: 2 veckor 
förser man det noggrant rengjorda nagelpartiet med ett tunt 
skikt Gehwol Nagelmassa och bäddar in en liten bit copolingas. 
Efter en kort stunds torktid läggs ytterligare ett skikt Gehwol 
Nagelmassa och copolingas. Denna skiktvisa uppbyggnad görs 
tills dess att nageln uppnått den naturliga nagelns tjocklek. 
Ytan kan innan den härdat helt formas med en spatel fuktad 
med vatten. Konstnageln fäster bra mot nagelplattan och kan 
bearbetas som en naturlig nagel.  Genom att dagligen masse-
ra in några droppar Gerlan Nagelpflege bakom nageln stärks 
denna och tillväxten främjas. 

6. Nagelvalk/tåspets
En starkt välvd tåspets hindrar den naturliga nageltillväxten. 
Som motåtgärd förlänger man, som beskrivits ovan nageln med 
Gehwol Nagelmassa och copolingas till den naturliga längden. 
Nageln växer då ut frisk och sund från nagelbädden. 

7. Rekommendation
För att stimulera nageltillväxten och för att understödja det 
naturliga skyddet rekommenderas en regelmässig användning 
av Gehwol Nagelpflege. 
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