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1. rész
A lábak felkészítése az őszi-téli időszakra 

a pedikűrös praxisában.
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A kellemes nyári időszak után, amikor csak egy kis papucs, vagy szandál kellett a járkáláshoz, 
most vissza kell bújtatnunk a lábunkat a cipőkbe. Ez mindenképpen egy átmeneti időszak a 
lábnak s a szervezet egészének, hiszen a kellemes, szabad életmód helyett most mindkettő szá-
mára beszűkül a tér. A legkényelmesebb lábbeli is hozzáér a bőrhöz, esetleg szorít is itt-ott. A 
láb bőre nem lélegzik szabadon, mozgása korlátozottá válik a cipő miatt. Ennek és az érkező 
hidegnek a következtében télen a vérkeringés, és a nyirokkeringés működése is rosszabbá válik. 
Ezekre a változásokra a lábakat fel kell készítenünk. Egy hideg időszak a melegebb hónapok-
hoz képest más lábhigiéniai szokásokat kíván meg, de mást jelent ez az időszak az ápolásban 
is. Az ápolási és higiéniai szokások pedig kihatnak az egész szervezet egészségi állapotára, va-
lamint közérzetünk egészére is. Tehát lábunknak jól kell viselni a gondját, amiben a pedikűrös 
fontos szerepet tölt be, hiszen az ő szakellátását semmi nem helyettesítheti.

A téli időszakban ugyan kevésbé lát-
szanak a lábon előforduló hiányos-
ságok, viszont sokkal fokozottabb a 
fertőzés veszélye a szellőzetlen lábbe-
likbe buktatott lábak számára. Emellett 
valamennyi lábbetegség, a körmök és 
a bőr betegségei is lassabban gyógyul-
nak télen. Fokozottan kell a lábbeliket 
fertőtleníteni. Vegyszeresen 3 %-os 
formalinnal), illetve egy innovatívabb 
módszerrel, a nano ezüstös cipő-fertőt-
lenítéssel. 

A bőr, a köröm éjszaka regenerálódik. 
Nappalra azt javaslom, hogy egyrészt 
az éjszakára felkent krémeket langyos 
vízzel reggel öblítsék le, másrészt külö-
nösen a lábujjak közötti területet kezel-
jék gombásodást megelőző hatóanyag-
gal: láb spray-vel, vagy lábhintőporral. 

A zoknikat, harisnyákat fokozottan kell 
fertőtleníteni; érdemes mosás előtt elő-
áztatni ezeket neomagnolos oldatban.
Nyáron a napfény, télen a fagy fertőt-

leníti a ruhákat. Ha tehetik, szárítsák 
mindenképpen szabad levegőn a ruhá-
kat. A pamutból készült zokni azért is 
egészségesebb viselet, mert vasalóval 
is lehet kezelni a felületét szárítás után. 
Mindezt a pedikűrösöknek kell a ven-
dégeknek, betegeknek megtanítani, és a 
kezeléseket befolyásolandó, elő is kell 
számukra mindezt írni, különösen ab-
ban az esetben, ha valamilyen fertőzé-
ses bőr- vagy körömbetegséggel küzd 
a beteg.

Nézzük most ugyanezt képekben!
Ne feledkezzünk meg a következőkről cipőbe bújás előtt:

Rendszeres pedikűrös szakellátás  viz-
es, hatóanyaggal működő gépi pedikűr 
kezeléssel, mely felér egy hidroderm-
abráziós kezeléssel is.

Klasszikus pedikűr kezelés rendszeres 
elvégzése

Speciális puhítás, karbamid habbal, 
széles spektrumú fertőtlenítő szerrel

Különösen érzékenyek lehetnek a cipő 
szorítására az 5-ös ujjak

A talpéleken igen vékony a bőr, itt 
igen fontos a vizes gépi pedikűr

A sarokrepedéseket jól tisztítsuk ki,  
ne mélyüljenek el, a nyári papucs-
szezon után!

A fájó tyúkszemek a nyomáson kívül a 
változékony, esős időre is érzékenyek, 
jól tisztítsuk ki ezeket!

Az egyik legfontosabb a tehermentesí-
tés, hogy a nyomást enyhítsük.

Nedves gépi kezelést is alkalmazzunk!

Alaposan kötözzünk.

Fontos a vegyszeres kezelés is
(szalicilsav).

Folytatjuk!


