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Dba nie o skórę stóp to obo wią zek wszy st -
kich dia be ty ków, tak że mło dych, z do brze wy -
rów na ną cu krzy cą. Pro fi lak ty ka w za kre sie ze -
spo łu sto py cu krzy co wej jest wie lo e le men to wa
– skła da ją się na nią w rów nym stop niu pra wi -
dło we po zio my cu kru we krwi, zbi lan so wa na
die ta, umiar ko wa ny wy si łek fi zycz ny, jak i do -
sto so wa na do po trzeb skóry stóp pie lę gna cja.

Pie lę gna cja stóp w prze bie gu cu krzy cy

Skóra dia be ty ka ma nie co in ne wy ma ga -
nia niż skóra osób bez cu krzy cy: zwy kle jest
bar dziej su cha, szyb ciej ule ga ro go wa ce niu.
Nadmier ne na ra sta nie mar twe go na skór ka
okre śla ne jest ja ko hi per ak to za. An ti do tum
na tę do le gli wość nie jest jed nak in ten syw ne
ście ra nie na skór ka, które ma od wrot ny sku -
tek – pro wa dzi do je go sty mu la cji, a w kon -
se kwen cji szyb sze go na ra sta nia, czy li wła śnie
ro go wa ce nia.

Dla te go za miast ście rać skórę, na le ży
wcie rać w nią od po wie dnie ko sme ty ki. Neu -
tro ge na For mu ła Nor we ska Krem na zro go -
wa ce nia dzia ła le piej niż tar ka – dzię ki za war -
to ści mocz ni ka zmięk cza i usu wa zro go wa ce -
nia, na to miast opa ten to wa na For mu ła Nor -
we ska in ten syw nie na wil ża i pie lę gnu je skórę,
prze ciw dzia ła jąc dal sze mu jej twar dnie niu.

Kro ki, ja kie po wi nien po czy nić 
dia be tyk w kie run ku zdro wych stóp

Być uważ nym ob ser wa to rem... swo ich
stóp. Sy gna łem alar mo wym po win ny być ra -
ny, pę che rze, otar cia, prze rwa nie cią gło ści
skóry czy wy się ki. Je śli nie ustę pu ją bądź są

bar dzo bo le sne, ko niecz na jest kon sul ta cja
z podo lo giem bądź dia be to lo giem.

Nie za go rą co, nie za dłu go – tem pe ra -
tu ra wo dy, w której my je się sto py nie po -
win na być zbyt go rą ca, zaś czas ich mo cze nia
nie po wi nien trwać dłu żej niż 3-4 mi nu ty.

Prze strze nie mię dzy pal ca mi mu szą być
osu szo ne, ale nie po win no się na nie apli ko -
wać ko sme ty ków.

In we sty cja w od po wie dnie obu wie: ze
skóry na tu ral nej, o ela stycz nej pode szwie
oraz do brze do pa so wa ne do roz mia ru sto -
py. No we bu ty po win no ku po wać się po po -
łu dnia mi, kie dy sto pa na tu ral nie jest lek ko
pod puch nię ta, co chro ni przed za ku pem
zbyt cia sne go obu wia. Uni kać na le ży za ku pu
kla pek, szcze gól nie ty pu „ja pon ki”, oraz cho -
dze nia bo so za rów no we wła snym do mu,
jak i na ze wnątrz.

Do sto so wa nie pie lę gna cji do po trzeb
skóry jest nie zbęd ne – je śli skóra jest bar dzo
prze su szo na, na kła da się tre ści wy krem dwa
ra zy dzien nie, je śli jest w do brym sta nie – raz
dzien nie, naj le piej wie czo rem. Na le ży zna leźć
ko sme tyk o od po wie dniej dla sie bie kon sy -
sten cji, pa mię ta jąc jed nak, że dia be ty cy po trze -
bu ją pro duk tów o „bo gat szych” for mu łach.

Dia be tyk po wi nien zna leźć od po wie dnie -
go podo lo ga. Je śli pa cjent nie czu je się na si -
łach i nie mo że sa mo dziel nie dbać o sto py
(sła by wzrok, cięż ko jest się schy lić, cier pi na
neu ro pa tię cu krzy co wą), na le ży po wie rzyć
swo je sto py pod opie kę spe cja li stów. Re gu -
lar ne wi zy ty w ga bi ne cie podo lo gicz nym
wraz z do mo wą pie lę gna cją i od po wie dnio
do bra nym ko sme ty kiem po zwo lą cie szyć się
zdro wy mi sto pa mi nie za leż nie od cu krzy cy.

Cu krzy ca to cho ro ba, która mo że skut ko wać po waż ny mi po wi kła nia mi
w obrę bie stóp. Za nied ba na pro wa dzi do tzw. ze spo łu sto py cu krzy co -
wej, sta nu za gra ża ją cego zdro wiu, a na wet ży ciu pa cjen ta.
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