
PRZEZNACZENIE INSTRUMENT

Skracanie 
paznokci

grube paznokcie cążki czołowe, cęgi do obcinania paznokci

paznokcie 
grzybicze

cążki czołowe, cęgi do obcinania paznokci

łamliwe paznokcie cążki czołowe, cęgi do obcinania paznokci

paznokcie dzieci nożyczki do obcinania paznokci

wrastające 
paznokcie cążki kątowe do wrastających paznokci

miękkie paznokcie cążki czołowe, cęgi do obcinania paznokci, 
cążki do wrastających paznokci

paznokcie 
diabetyków cążki z zaokrąglonymi / stępionymi szpicami

Usuwanie 
zrogowaceń 
skóry

odciski
cążki do skórek, cążko-nożyczki, dłutko podologiczne, frez próżniowy, 
frez kulowy np. różyczka, frez ze stali chirurgicznej, skalpel

płaskie
ostrze skalpela, ścinak typu omega prosta i poprzeczna, 
frezy Dia TWISTER, Hybrid TWISTER, frez ze stali chirurgicznej, 
kapturki ścierne medCap

w wale 
paznokciowym

cążki do skórek, cążko-nożyczki, dłutko podologiczne, frez próżniowy, 
frez kulowy np. różyczka, cienki frez szczelinowy

rozpadliny frez diamentowy drobnoziarnisty

dla diabetyków frezy diamentowe z jedną powierzchnią gładką TOP Grip lub SIDE Grip

Prace w wale 
paznokciowym

odsłanianie 
odstających 
narożników

cążki kątowe do wrastających paznokci, pilnik kątowy, sonda, 
dłutko podologiczne

tamponowanie
sonda dwustronna, szpatuła do tamponowania, sonda łyżeczkowa, 
hak do tamponowania

odsuwanie skórek szpatuła dwustronna, sonda, kopytko do skórek, dłutko podologiczne

ogólno zabiegowe sonda dwustronna, szpatuła, sonda łyżeczkowa

sondowanie sonda dwustronna

oczyszczanie frez ONY Clean, sonda dwustronna, dłutko podologiczne

dla diabetyków sonda dwustronna, szpatuła

Opracowanie 
paznokci

szlifowanie płytki frezy grubo i średnioziarniste

szlifowanie 
grubych paznokci

frezy diamentowe gruboziarniste, frezy ze stali chirurgicznej

wygładzanie płytki frezy diamentowe z delikatnym nasypem o drobnej ziarnistości

polerowanie płytki frezy polerki o różnym stopniu ścieralności

opracowanie 
paznokci 
grzybiczych

frezy ze stali chirurgicznej, frezy kulkowy

nawiercenie 
paznokcia

frez kulkowy

sztuczne 
paznokcie 
akrylowe i żelowe

akrylowe = frez SPEED, żelowe = frez stal chirurgiczna

dla diabetyków frezy ceramiczne KERA, frezy diamentowe z jedną powierzchnią 
gładką TOP Grip lub SIDE Grip

delikatne 
opracowanie 
płytki

frezy diamentowe

oczyszczanie
płytki

frez ONY Clean, sonda dwustronna, dłutko podologiczne

Modelowanie
paznokci

aplikacja 
Nagelmase

sonda dwustronna, szpatuła dwustronna

modelowanie 
negatywów 
gipsowych

szpatuła dwustronna

Ortozy
modelowanie, 
obróbka ortoz

frez ze stal chirurgiczna, kapturki ścierne

Korekcja paznokci gięcie drutu 
i wyginanie 
haczyków

cążki Radinga, cążki z okrągłym szpicem, cążki płaskie, cążki kombi

naniesienie masy 
akrylowej szpatuła dwustronna

wsuwanie 
i dociskanie 
klamry

aplikator dwustronny, specjalistyczna szpatuła

opiłowanie 
końcówki 
drutu / klamry

pilnik diamentowy

docinanie złotej 
klamry

nożyce do cięcia z hartowanym ostrzem, cęgi do cięcia drutu, 
cęgi uniwersalne

zakręcanie pętelki 
łącznika klamry 
RUCK ORTOGRIP 
PROFESSIONAL

instrument dwustronny hak i szpatuła

wyginanie 
omegi 
w klamrach 
Fraser

cążki stopniowane Radinga

mocne trzymanie 
drutu klamer igłochwytacz

oddzielanie kleju 
lub spoiwa 
od paznokcia

sonda dwustronna

formowanie 
żelu 
Blue Light Gel

sonda dwustronna

korekta klamry 
Blue Light frez diamentowy, frez stal chirurgiczna

Opracowanie 
paznokci
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