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Làm thế nào để điều trị 
nấm móng bằng Laser?
Chúng tôi sử dụng máy Clarity Long Pulse laser là một 

trong những laser tiên tiến nhất hiện nay. Nhờ xung 

năng lượng công suất cao, tia laser đi qua móng dễ 

dàng để giết tế bào nấm gây bệnh mà không làm tổn 

thương móng hoặc da xung quanh. Tia laser được hấp 

thụ bởi sắc tố trong các tế bào nấm, làm đốt cháy các 

tế bào này. Tại thời điểm điều trị, bạn sẽ không thấy sự 

thay đổi cho đến khi móng bắt đầu phát triển. Sau khi 

điều trị vài tháng, móng bình thường   sẽ phát triển đầy 

đủ từ 9 đến 12 tháng.

Bệnh nấm móng của bạn sẽ được cải thiện sau khi điều 

trị, nhưng bạn cần phải tiếp tục với các kỹ thuật chăm 

sóc tại nhà để giảm khả năng tái phát bệnh theo hướng 

dẫn của bác sĩ.
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TrướC

Sau

Ưu điểm Của điều trị 
nấm móng bằng Laser

þ Nhanh, điều trị ngay tại phòng khám

þ An toàn và hiệu quả

þ Hầu như không đau

þ Không mất thời gian nghỉ dưỡng

þ Là giải pháp an toàn thay thế cho việc điều trị

     bằng thuốc

PhÒng KhÁm ChuYÊn Khoa Da



Phương PháP 
Điều trị mới
Bằng L aser
Cho Bệnh 
nấm móng

CáC triệu Chứng Của 
nhiễm nấm móng Là gì?
Bạn có thể bị nhiễm trùng móng nếu bạn có một 

hoặc nhiều các triệu chứng sau đây:

l Đổi màu móng

l Vệt vàng dưới móng

l Móng bị bóp méo hoặc dày lên

l Móng giòn và dễ gãy

l Móng tách ra khỏi nền móng

l Có nhiều mảnh vỡ và da dưới móng

l Đốm trắng hoặc sọc trên bề mặt móng

Bệnh nấm móng là một bệnh phổ biến, ước tính có 

ảnh hưởng tới 10% dân số trên toàn thế giới. Bệnh 

làm cho móng trở thành màu vàng hoặc đổi màu. 

Khi bệnh nặng móng có thể trở nên dày, giòn và 

tách móng ra khỏi nền móng. Bệnh cũng có thể 

gây đau khi mang giày hoặc đi bộ.

Dermatophytes

nguyên nhân gây ra 
Bệnh nấm móng?
Nấm móng thường do một loại nấm mang tên 

Dermatophytes. Loại nấm này sống bám trên lớp tế 

bào sừng của móng. Một số loại nấm phổ biến nhất 

gây ra bệnh nấm móng là: Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes, và Candida albicans. 

Ai cũng đều có nguy cơ nhiễm bệnh vì nấm có 

mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường.

Bạn Có thể Bị nhiễm 
nấm móng từ Đâu?
Nấm móng được gây ra do tiếp xúc với 

các Dermatophytes ở khắp mọi nơi trong môi 

trường. Nguồn phổ biến của nhiễm trùng bao gồm bể 

bơi, phòng tắm công cộng, phòng tập thể dục và spa 

làm móng. Giày dép quá chật và chấn thương móng 

cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng. Tính nhạy cảm di 

truyền, sức khoẻ kém và tuổi tác ngày càng tăng cũng 

là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng móng.
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