DESATORO ZÁSAD v prevencii starostlivosti o nohy diabetika
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Noste vhodnú obuv
Kožená, pohodlná, šnurovacia, pevná
podrážka. Ponožky bavlnené, bezšvíkové.

Kontrola nôh
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Každý deň si skontrolujte nohy,
či nemáte pľuzgiere, otlaky, boľavé
miesta, zmeny farby kože.

Pozor na poranenia
Nechodievajte bosí (myslite na zníženú
citlivosť na teplo, bolesť, chlad).
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Starostlivosť o nohy
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Denne sa starajte o nohy – dôkladná hygiena nôh (kúpeľ vo vlažnej vode, utretie
dosucha + masť).
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Choroby nôh
Pozor na plesňové ochorenie nôh!

Cvičte
Nohy pravidelne precvičujte.

Vyrovnávanie cukrovky
Cukrovka má byť dobre
kompenzovaná (vyrovnaná).

Obmedzte fajčenie
Nefajčite a nezaťažujte
svoje nohy nadváhou.

Dôkladná pedikúra

Návšteva lekára

Pravidelne si odstraňujte zhrubnutú kožu
pemzou, nechty zarovnávajte pilníkom
dorovna + odborná pedikúra.

Navštívte okamžite lekára – poranenie,
zmeny na nohe (opuch, začervenanie,
zmena farby...).
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Ureagamma®
masť na ošetrovanie suchej a zhrubnutej
pokožky nôh s obsahom Urey

Koľko krokov
denne nachodíme?

3 500 - 5 000
krokov

Stredne
aktívny človek

5 000 - 8 000
krokov

Aktívny
človek

8 000

krokov a viac

Urea (močovina)
je prírodná látka hydratujúca kožu
Nachádza sa v zdravej rohovej
vrstve kože v koncentrácii asi
do 1 %. Často sa stáva, že jej
obsah je v koži znížený. V dermatológii sa používa ako prírodná látka, ktorá viaže v koži
vlhkosť. Vďaka nej sa vlhkosť
kože zvyšuje, pričom sa zjemňuje jej rohová vrstva a súčasne sa zmierňuje svrbenie.

Ureagamma®
masť na starostlivosť o nohy
s obsahom 10 % urey sa odporúča:

Ureagamma®

 pri dennej starostlivosti o suchú,
zhrubnutú a popraskanú pokožku nôh;

obsahuje masťový základ šetrný k pokožke, vysokú
koncentráciu hydratačnej látky urey. Tá podporuje
schopnosť kože pohlcovať a zadržiavať vlhkosť.

 pri starostlivosti o nohy u pacientov
s diabetom mellitus;

Na rozdiel od krémov, ktoré obsahujú minimálne 10 % vody,
masť obsahuje iba masťový základ a účinnú liečivú látku
(ureu). Masť na starostlivosť o nohy Ureagamma® s 10 %
obsahom urey je vhodné používať po každom kúpeli nôh.

 na chronický zápal kože (neurodermatitída);
 na nezápalové ochorenie charakterizované
suchou kožou (ichtyóza).
Kúpite vo vašej lekárni.

Pokožka na
chodidlách a na
rukách má hrúbku
približne 4 mm,
čo znamená, že je
oveľa hrubšia ako
pokožka na tele.

Neobsahuje žiadne parfumy,
vonné ani konzervačné látky.
Použitie: Nanáša sa pravidelne
ráno a večer na čisté a suché nohy
a zľahka sa vmasíruje do chodidla.

Balenie:

45 ml

www.diabetik.sk
UREACD0318

Priemerný
človek

Močovina - Urea
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