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A lábak felkészítése az őszi-téli időszakra 

a pedikűrös praxisában.
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A legfontosabb a folyamatos gondo-
zás, erre kell a pedikűrösöknek ösztö-
nözni a betegeit, hiszen az ő kezelése-
iket nem lehet otthoni krémezésekkel 
kiváltani. Emellett a pedikűrös szak-
ellátás egy igen összetett feladat, ahol 
a láb és az egész szervezetet érintő 
tünetek folyamatos figyelése sokszor 
nagyobb bajokat előzhet meg. A pedi-
kűrös az, aki a betegségeket korai stá-
diumban ismerheti fel.

Ezért javasolom mindig a kollégáknak 
a teljes körű lábdiagnózis felállítását a 
gondozásba vételkor, úgy a személyes 
adatok, mint a lábra, de az egész szer-
vezet általános egészségi állapotára 
vonatkozó felmérés elvégzését. 

Az adatokat pedig rögzítsék írásos 
formában s dokumentálják, ha lehet 
fotókkal. Ehhez persze a beteg írásos 
hozzájárulását kell kérni.

Így nyomon követhető a gondozásba 
vételkor rögzített kiindulási állapot. 
Rögzíteni kell minden elvégzett keze-
lést, az alkalmazott hatóanyagokat és 
módszereket, pontosan, dátummal el-
látva, visszakereshető módon.

A benőtt körmöket jobban szorít-
ja a lábbeli, alaposan távolítsuk el, 
konservatív módon, nedves géppel is, 
valamint a körömsáncot is.

Valamennyi körmöt tisztítsuk le gép-
pel, fontos a nedvesség. Az ápoló ha-
tóanyagokkal meg tudjuk a körömben 
ezt a nedvességet kötni.

Fokozottan figyeljünk a fertőtlenítés-
re, kezelés előtt és alatt folyamatosan, 
fázisonként alkalmazzuk.

Gyógyszeres tamponálás nélkül ne en-
gedjük el a beteget. 

A gyulladások megelőzésére kötözzük 
be intelligens, rugalmas, légáteresztő 
kötszerrel, és az 1-2-es lábujjak között 
tehermentesítsünk!

A kötéseinket mindig rögzítsük! Leg-
alább 3 napig kell fennmaradniuk, 
utána hívjuk vissza a beteget a kötés 
eltávolítására.

A gombás körmöket alaposan tisztít-
suk le géppel, távolítsuk el a nyárra 
felrakott körömprotéziseket!

A bőr, a köröm, és a lábbetegségnek, 
panasznak megfelelő ápoló készít-
ményt állítsunk össze, személyre sza-
bottan, hidratáló, zsíros, vitaminos 
készítményekből, melyek egyéb ható-
anyagot is tartalmazhatnak, pl. leven-
dula olajat, teafa olajat, körömvirág 
krémet stb.

Mindig alkalmazzunk körömgomba-
irtó vegyszert ( pl. castellani, színte-
len)!

Jó hatással van a láb egészségére a ref-
lexológiás talpmasszírozás…

és a  nyirokmasszázs, de mindkettőt 
csak az erre külön kiképzett és szak-
vizsgázott gyógymasszőr végezze!

Sose feledkezzünk meg a lábak szá-
rának ápolásáról, hiszen a csizma és 
a hideg együttesen igen kedvezőtlenül 
hat a bőrünkre, nagyon kiszárítja azt.

Emellett mindig alkalmazzunk kö-
römápoló olajat is a kezelésekhez!

A lábak téli ápolásának bemutatását folytatjuk aktuális lapszámunkban.

Az így gondozott lábakon
időben észre lehet venni az elváltozásokat,
egyúttal racionalizálttá és átláthatóvá válik

a pedikűrös munkája.


