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W poniższej ulotce dowiesz się:
 Dlaczego osoby chore na cukrzycę muszą

zwracać szczególną uwagę na stopy? 

Co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia
poważnych problemów ze stopami w przebiegu cukrzycy?

  
 

   
 

Dowiedz się więcej:
 

a Twoje

Cukrzyca
stopy

Bardzo ważne:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Numer telefonu
FLE /09/1.09.2016 

Potwierdzone medycznie leczenie suchej
i popękanej skóry pięt i stóp 

Jeśli Twoja stopa jest zaczerwieniona, opuchnięta lub odczuwasz 
w obrębie stopy ból i pieczenie, może to świadczyć o ryzyku 
zakażenia. Niezwłocznie umów się na wizytę u specjalisty.

Więcej informacji na temat produktu Flexitol,  przeznaczonego  
do leczenia suchej i popękanej skóry pięt i stóp znajdziesz 
na stronie: www.flexitol.com.pl
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Cukrzyca a Twoje stopy

Potrzebujesz pomocy
przy sprawdzaniu stóp?

Zalecenia
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Na jakie ryzyko pojawienia się
problemów ze stopami jesteś narażony?

Co jeszcze ma znaczenie?

Co jest zalecane, a co przeciwwskazane
podczas pielęgnacji stóp?

Co możesz zrobić, aby ograniczyć ryzyko 
wystąpienia powikłań w obrębie stóp? Osoby chore na cukrzycę narażone

są na zwiększone ryzyko wystąpienia
powikłań w obrębie stóp. 

Objawy stopy cukrzycowej:

 
 

Ważne jest, abyś poznał poziom ryzyka dla Twoich stóp.
Istnieją cztery poziomy ryzyka:  

Krytyczny stan stopy
Stopa z owrzodzeniem

Wysokie ryzyko dla stopy

Umiarkowane ryzyko dla stopy

Niskie ryzyko dla stopy

 

 

Utrzymujący się wysoki poziom glukozy
we krwi (pacjenci z niewyrównaną
cukrzycą) z biegiem czasu
może prowadzić do ryzyka
uszkodzenia naczyń
krwionośnych oraz
włókien nerwowych
w obrębie stóp.
Są one bezpośrednią
przyczyną wystąpienia stopy
cukrzycowej – zespołu objawów,
którym obok uszkodzenia naczyń
krwionośnych i nerwów obwodowych,
towarzyszy szereg objawów.

miejscowy brak czucia
miejscowe uczucie 
mrowienia, drętwienia, 
pieczenia i bólu 
zaburzenia krążenia
(tzw.„zimne stopy”) 

Upośledzenie ukrwienia stopy powoduje, że nawet 
niewielka rana w obrębie stopy może bardzo trudno 
się goić, prowadząc do powstania owrzodzenia. 
Osłabienie krążenia prowadzi do zmian w wyglądzie 
paznokci i skóry stóp (staje się ona sucha, pergami-
nowa i popękana). 

Uszkodzenie włókien nerwowych prowadzi do 
miejscowego zaniku czucia. Towarzyszy temu zanik 
mięśni i zniekształcenie stopy, które przyczyniają się 
do powstawania otarć i innego typu uszkodzeń.

Utrata czucia, będąca jednym z objawów neuropatii
w obrębie stóp, objawia się uczuciem mrowienia, 
drętwienia, pieczenia i bólu.

Jeśli wystąpi u Ciebie którykolwiek z ww. objawów, poinformuj o tym lekarza /pielęgniarkę. Bez odpowiedniego 
leczenia może dojść do poważnego pogorszenia stanu Twoich stóp, czego następstwem może być owrzodze-
nie, a nawet amputacja.

Jeśli nie wiesz, jaki jest poziom ryzyka dla 
Twoich stóp, zapytaj lekarza lub pielęgniarkę. 
Przynajmniej raz w roku powinieneś być 
poddany badaniu przesiewowemu pod kątem 
wystąpienia stopy cukrzycowej.

rogowacenie
i pękanie skóry
np. pięt
tworzenie się 
modzeli
owrzodzenie 
pięt i stóp

Kontroluj cukrzycę
Sprawdzaj stężenie glukozy we krwi i staraj się 
utrzymać je w zalecanych normach (zapobiega 
to uszkodzeniu naczyń i włókien nerwowych 
w Twoich stopach).

Zwracaj uwagę na problemy
ze stopami
Codziennie sprawdzaj, czy na stopach nie 
powstały rany, zaczerwienienia lub obrzęki. 
W przypadku zaobserwowania zmian takich jak 
np. zmiana barwy (zasinienie), brak czucia, 
uczucie tzw. „zimnych stóp”, należy skontakto-
wać się z lekarzem lub pielęgniarką.

Cały czas dbaj o stopy
Myj codziennie stopy z użyciem mydła o pH 5,5, 
wycierając je starannie do sucha. Stosuj 
regularnie krem nawilżający do stóp, aby 
chronić skórę przed wysuszeniem. Zapytaj 
farmaceutę, pielęgniarkę lub lekarza o 
stosowanie maści zmiękczających na bazie 
mocznika (np. maść Flexitol   ) na okolice 
skóry, które są przesuszone, twarde i 
popękane.

Obuwie ma znaczenie
Noszenie niewłaściwego obuwia może 
prowadzić do deformacji stóp, powstania 
haluksów lub palców młoteczkowatych. Ucisk 
obuwia lub sposób chodzenia mogą spowodo-
wać powstanie odcisków i zrogowaceń. 

W sposób właściwy skracaj paznokcie, 
używając do tego tylko pilnika. Płytka 
paznokcia powinna mieć długość równą 
opuszce palca. Unikaj chodzenia boso, aby 
ograniczyć ryzyko powstania skaleczeń i 
uszkodzeń skóry stóp. Podejmuj regularny 
wysiłek fizyczny (np. spacery), który będzie 
korzystnie wpływać na poprawę ukrwienia 
Twoich stóp.

Jeśli nie jesteś w stanie sam zadbać o stan Twoich 
stóp lub jeśli sprawia Ci trudność poradzenie sobie
ze zgrubiałą i popękaną skórą pięt, modzelami lub 
wrastającymi paznokciami, skonsultuj się z lekarzem 
lub pielęgniarką. Jeśli będziesz potrzebować pomocy 
przy sprawdzaniu stóp lub obcinaniu paznokci, 
powiedz o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Dbaj o zdrowie
Otyłość, palenie, nadużywanie leków i alkoholu 
zwiększają ryzyko powikłań w przebiegu stopy 
cukrzycowej. Staraj się utrzymać prawidłowe 
wartości ciśnienia tętniczego i stężenia 
cholesterolu (zapobiega to rozwojowi miażdżycy 
naczyń krwionośnych i niedokrwieniu).

Codziennie należy kontrolować stan stóp. Niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości swojemu 
lekarzowi lub pielęgniarce.

Na nieuszkodzoną skórę stóp codziennie należy stosować krem nawilżający. W przypadku 
występowania suchej, twardej, popękanej lub zrogowaciałej skóry stóp, należy stosować 
preparat z mocznikiem (np. maść Flexitol   ), omijając przestrzenie międzypalcowe.

Przed założeniem obuwia zawsze należy sprawdzać, czy nie znajdują się w nich żadne 
przedmioty, mogące spowodować uszkodzenie stopy (np. piasek, kamienie).

Należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką w przypadku, gdy rana na stopie nie chce 
się goić.  

Codziennie myć i suszyć stopy, zwracając szczególną uwagę na przestrzenie międzypalcowe.

Przed kąpielą należy sprawdzać temperaturę wody (woda powinna mieć poniżej 37  C).

Należy nosić obuwie ze stabilnym zapięciem oraz o wystarczającej głębokości i szerokości.

Nie należy chodzić boso (zarówno w domu jaki i poza domem).

Nie stosować preparatów z zawartością kwasów (np. kwasu salicylowego)
przeznaczonych do usuwania odcisków lub zrogowaceń. 

Nie zwlekać ze zgłoszeniem się po pomoc do lekarza lub pielęgniarki w przypadku skaleczeń
lub pojawienia się ran na stopach.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać twardej ani odstającej skóry w obrębie stóp.

Nie stosować wkładów rozgrzewających ani termoforów do rozgrzewania stóp.

Nie moczyć stóp przez zbyt długi czas (ryzyko wysuszenia skóry oraz wnikania bakterii i grzybów 
w głąb naskórka).

Nie używać nożyczek lub cążek (do skracania paznokci używać pilnika). 
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