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A lábápoló tevékenység gyakorlásához szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek biztosítása mel-
lett elengedhetetlen, hogy a lábápolás megkez-
dése elôtt diagnosztizáljuk a kezelendô vendég 
lábát, és a megállapításainkat vendégkártyán 
rögzítsük is. Ennek a diagnózisnak során pontos 
képet kell kapnunk, milyen elvégzendô kezelést 
kell alkalmaznunk. 

Ehhez nélkülözhetetlen az egészséges láb anatómiájának isme-
rete, illetve az a szakmai elméleti és gyakorlati ismeret, melynek 
segítségével felismerhetjük, hogy a kezelésnek van-e kizáró oka, 
ellenjavallata és ezek ismeretében kell a kezelésüket tovább foly-
tatni, esetleg felfüggeszteni, és a vendéget orvoshoz irányítani. 
Ismernünk kell az egészséges bôr-köröm fogalmát, anatómia-
ilag pontos meghatározását és ehhez viszonyítva felismerni a 
különbözô – lábon elôforduló – deformitásokat, elváltozásokat, 
melyek a vendég kikérdezése mellett pontos diagnózis felállí-
tásához kell vezessenek. Esetenként nélkülözhetetlen az orvos 
általi megerôsítés. 

A lábápoló tevékenységi körében elôforduló leggyako-
ribb problémák:

LÁBIZZADÁS
Oka lehet:
•  öröklött tulajdonság, a vegetatív idegrendszer ilyen irányú 

mûködése, annak zavara,
•  nem megfelelô higiénes szokások (szûk cipô, mûbôr lábbeli, 

mûszálas zokni, harisnya), 
•  elégtelen tisztálkodási szokások, 
•  lábhigiénia.

Megoldása lehet (a lábápoló hatáskörében):
•  az áztató víz szárító hatásának fokozása (pl. ecet, neomagnol, 

sterogenol oldat),
•  ecsetelô használata (pl. higított formalin), professzionális 

alapanyagok, spray-k, hintôporok, krémek, pakolások, hideg-
meleg vizes lábfürdô,

•  tanácsok házi ápolásra (sudeol oldat, hintôpor, a láb szel
lôztetése, ecetes áztatás, hidegmeleg vizes váltott lábfürdô, 
és pro fesszionális gyógy- és egyéb készítmények),

•  infraszauna látogatása (nyirokkeringésvérkeringés fokozásá-
nak jó hatása),

•  mentolos készítmények alkalmazása,
•  láb gyakori szellôztetése, hintôporozása,
•  bôr lábbeli és pamutzokni használata,
•  esetleg szakorvoshoz irányítás a vegetatív beidegzôdés keze-

lésére, megszûntetésére, enyhítésére, egyéb kiegészítô lokális 
kezelés alkalmazása.

LÁBON ELÔFORDULÓ BÔRGOMBÁSODÁS
Mondhatjuk, hogy „népbetegség” hazánkban. A pontos diag-
nózishoz szakorvos véleménye nélkülözhetetlen, a bôrgomba 
pontos meghatározásához, illetve a diagnózis felállításához és 
annak rögzítéséhez.

Oka lehet:
•  nem egészséges higiénés szokások következménye,
•  immunrendszer gyenge mûködése,
•  közös szociális helyek látogatása (pl. fürdô, munkahelyi tuso-

lók, kórházi körülmények között),
•  közös lábbeli használata,
•  egyéb fertôzôdési lehetôségek (otthoni családi, baráti körben, 

üzletben cipôpróba során),
•  befolyásolhatja táplálkozás, egészségi állapot is,
•  kialakulhat „magától” is (rossz higiénés testkultúra, pl. tuso-

lás, fürdés során),
•  a láb nincsen szárazra törölve, szellôzetlen a cipô.

Megoldása lehet (a lábápoló hatáskörében):
•  fokozott elôvigyázatosság mellett a fertôzött részek eltávo-

lítása,
•  fertôtlenítés fokozott alkalmazása,
•  célzott gombásodás elleni professzionális készítmények alkal-

mazása,
•  oldatok, krémek, ecsetelôk, hintôporok, sprayk alkalmazása,

•  tanácsok házi ápolásra (Mindenképpen elsôdleges célként a 
fertôzés lokalizálása!)

•  saját papucscipô használata,
•  saját törülközô használata,
•  ezek fokozott fertôtlenítése, mosása (pl. flóraszept, higított 

formalin, neomagnol),
•  kád, padló fokozott tisztántartása, fertôtlenítése,
•  láb szellôztetése,
•  gombásodás kezelésére való krémek, ecsetelôk, hintôporok 

használata.
•  A diagnózis felállításakor fontos az orvoshoz irányítani a 

vendéget, és az orvossal közös kezelési programot felállítani, 
melyben rögzíteni kell a lábápoló által elvégzendô kezelést 
és hatókörét, illetve a házi ápolás elôírását, valamint az ezek 
feletti kontrollt a vendég visszarendelése mellett az egészséges 
állapot megállapításáig, amely szintén orvosi hatáskör, aho-
gyan a kezelés gyógyszerezése is.

•  Különösen fontos a gombásodás kezelése azért is, hogy a 
következô gomba kialakulásának következtében megakadá-
lyozzuk az egész szervezet további megbetegedését.

•  Fontos a különféle körömgombatípusok felismerése (sarjad
zó, fonatos, penész), illetve pontos diagnosztizálása, mely már 
nem a pedikûrös hatásköre.

A leggyakoribb problémák ismertetésének folytatása a 
következô számunkban lesz olvasható!
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