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Dne 5. května 2001 byla v pardubickém Domě Techniky založena Česká podiatrická společnost. 
Vznikla přetransformováním původní organizace Asociace pedikérů ČR, která působila na našem území 
od roku 1998. Sdružovala převážně pedikéry z celé České republiky. Česká podiatrická společnost v sou-
časné době sdružuje odborníky z řad pedikérů, masérů, podologů, fyzioterapeutů, lékařů specialistů, 
protetiků, zástupce firem, výrobce obuvi a spolupracuje napříč celým spektrem všech odborníků, kteří 
pečují o pohybový aparát. Cílem společnosti je především podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, 
odborný růst členů, jejich informování, vzdělávání a napomáhání při ochraně jejich zájmů. Hlavním 
společným cílem je propagace, osvěta kvalitní péče o nohu, poskytování dostatečného spektra infor-
mací a kvalitních služeb prostřednictvím členů.

Členství v České podiatrické společnosti o.s. 

Změna sídla České podiatrické společnosti o.s. 
S platností od 1. 2. 2013 došlo ke změně sídla  České podiatrické společnosti o.s. 
Adresa:  Česká podiatrická společnost o.s. 
 U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10 
 tel.: 602 182 323, podiatrie@seznam.cz

Představení České podiatrické společnosti

16. výhod členství v ČPS
1.   Jako člen mám právo se vzdělávat, profesně 

zdokonalovat, rozšiřovat svoje dovednosti  
a pracovat jako profesionál.

2.   V systému podiatrického vzdělávání získávám 
body za jednotlivé odborné akce a využiji je při 
udělování titulu podiatra jednotlivých stupňů  
a přeji si mít zvýhodnění u závěrečných zkoušek, 
jako bonus za aktivitu v ČPS.

3.   Zdarma získám odborný časopis  
Podiatrické listy.

4.   Jako člen ČPS se zdarma mohu účastnit 
pravidelných akcí jako je Sjezd ČPS, workshopy 
a podiatrická sympózia.

5.   Jako člen ČPS se účastním tomboly na závěr 
Sjezdu, o hodnotné ceny, které využiji ve své 
praxi.

6.   Prostřednictvím www.podiatrie.cz nebo  
e-pošty dostávám pravidelně informace  
o dění v mém oboru.

7.   Jsem zdarma registrován na webových 
stránkách www.podiatrie.cz v rubrice „Poskyto-
vatelé podiatrických služeb“ a využívám tak 
reklamy a propagace svého salónu a své osoby. 
Mám také možnost využívat bezplatné inzerce  
na internetu.

8.   Mohu se zúčastnit akce RELAX, kterou pořádá 
ČPS každý rok se vzdělávacím programem.

9.   Mohu využít slev, které nabízejí členům ČPS 
firmy zabývající se prodejem nástrojů,  
přístrojů a pomůcek k péči o nohu, 
které s ČPS spolupracují.

10.   Održím zdarma vstupenku na některý  
z kosmetických veletrhů konaných v ČR.

11.   Jako člen ČPS mám jedinečnou možnost 
účastnit se na projektech podporovaných 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

12.   Na vzdělávacích a školících akcích ČPS  
mám výhodu v podobě 20 % slevy z ceny  
pro ostatní odbornou veřejnost.

13.   V případě, že budu potřebovat pomoc  
v některé z oblasti mého podnikání,  
odhalování nezodpovědných a neprofesio- 
nálních přístupu v oblasti výuky pedikúry,  
nebo samotného výkonu povolání,  
mohu se obrátit na ČPS.

14.   Mohu se účastnit soutěže ČPS o NEJKRÁSNĚJŠÍ 
NOHY, zviditelnit se na prestižním kosmetic-
kém veletrhu a získat hodnotné ceny a pohár 
veletrhu.

15.   Jako člen FIPu získám informace o dění  
v podiatrii v rámci celého světa. Jako člen  
mám možnost využít slevu na registrační 
poplatek konaných kongresů pod záštitou FIP.

16.   Mohu se e-learningově vzdělávat a mít 
informace o novinkách ve vzdělávání  
v rámci členských zemí FIPu.

Společnost je občanským sdružením sdružujícím právnické a fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, 
které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členem Společnosti se může stát každá fyzická nebo právnická 
osoba, která pracuje v oboru zabývající se péčí o nohy event. v příbuzném oboru a souhlasí s cíli a stanovami 
Společnosti. Členství ve společnosti je dobrovolné. Podmínkou vzniku členství je podání písemné při-
hlášky a zaplacení členského příspěvku. Přihlášky přijímá sekretariát Společnosti v jejím sídle. 

1.   Přístup na on-line vzdělávání formou kurzů  
na FIP stránkách (nyní existuje 31 kurzů  
on-line přístupných v členské části).

2.   Příležitost komunikace s pedikéry  
po celém světě.

3.   Slevy na poplatcích při účasti na světových 
kongresech podiatrie pořádané FIPem.

4.   Čtvrtletně internetový magazín (novinky 
ze světa v oblasti zdraví a péče o nohy).

5.   Zápisy a přehledy novinek v péči o diabetické 
nohy z Komise diabetické nohy při FIPu.

6.   Informace o konferencích se zaměřením  
na Podiatrii z celého světa.

7.  Snížená cena předplatného na časopis FOOT.
8.   Právní podporu a informace o Podiatrii -  

profesní zaměření na místní, národní  
a mezinárodní úrovni.

9.   Přehled úrovně služeb v oblasti pedikúry -  
rozsah praxe a vzdělání po celém světě.

10.   Zasílání novinek a událostí v oboru  
podiatrie z celého světa.

Česká podiatrická společnost  
se stala v roce 2011 platným  
členem světové podiatrické  
a podologické společnosti - FIPu

Každý člen ČPS má možnost přesvědčit se o výhodách sám na www.fip-ifp.org

Již při vstupu do salónu si všímejte, zda je dodržová-
na čistota prostředí  a hlavně sledujte oblečení oso-
by, která má službu poskytnout. Zásadní podmínkou 
pro zajištění kvalitních pedikérských služeb je hygie-
na. Povinnou výbavou pro pedikéry je sterilizátor, ve 
kterém se dezinfikují nástroje. Je nutné, aby pedikér 
pracoval pouze se sterilními nástroji a pokud použí-
vá nástroje na jedno použití měl by je před vámi 
z obalu vyjmout a pak teprve použít na vaše ošetře-
ní. Dobrý pedikér či podolog používá pracovní oděv, 
ústní roušku, jednorázové rukavice, chrání tak nejen 
sebe, ale hlavně svého klienta. 
Ošetření profesionálem je poznatelné na první po-
hled. Profesionál nejprve prohlédne vaše nohy, po-
hovoří o nalezených problémech, vyptá se vás na 
vaše potíže, na některé choroby zvláště na diabet či 
hemofilii ev. i jiná onemocnění a pak teprve začne 
s vlastním ošetřením.
Pro diabetika, hemofilika, revmatika, lymfatika a 
i  další onemocnění kožního charakteru platí jedna 
zásada - docházet na přístrojovou pedikúru - mnoh-
dy se nazývá zdravotní či medicinální. Klasická pedi-

kúra  mokrou cestou se nedoporučuje. Mnohdy pe-
dikér nalezne některé problémy, které nesmí ošetřit 
např. bradavice, nehojící se rány nebo změny klen-
by, deformace prstců a doporučí vám vyšetření u lé-
kaře-dermatologa, ortopeda či podiatra.
Podiatrů lékařů je v  ČR zatím velmi málo, ale na 
stránkách www.podiatrie.cz se dozvíte, kam se s pro- 
blémy obrátit ev. jak vyhledat profesionála v pedi- 
kúře či podologii.
Kdo se pravidelně vzdělává, dosahuje v rámci vnitř-
ního systému ČPS udělení stupně odbornosti, kterou 
můžete sledovat na našem webu v kolonce "Posky-
tovatelé služeb" a najít odborníka i v  okolí svého 
bydliště.
Pamatujte, že nohy jsou našim nejlevnějším do-
pravním prostředkem - s autem jezdíme na pravi-
delné servisní prohlídky, ale jen malé procento 
z nás chodí pravidelně na pedikúru nebo kupuje 
skutečně kvalitní obuv. Přitom výdaje na pedikú-
ru a obuv jsou v porovnání se servisní prohlídkou 
minimální, v řádu stokorun na měsíc na rozdíl od 
tisíců korun za auto. Nohy jsou naší vizitkou.

Zdraví nohou hledejte na kvalitní pedikúře

Jak si vybrat dobrou 
pedikúru? 

Prezident FIPu  Dr. Joseph Caparusso
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Zarůstající nehty jsou bolavý a dlouhodobý pro-
blém, u kterého navíc platí, že co lékař, to jiná zku-
šenost a jiný názor na léčbu. Jedno je jisté: sám si 
s nimi člověk obvykle neporadí. 
Když vyrazíte k chirurgovi, nebude se s nehtem moc 
párat a strhne vám ho. Což může  občas pomoci, ale 
také nemusí. Ošetření tímto způsobem je bolestivé 
a dlouhotrvající. Vyplatí se ptát se, jestli není ještě 
jiná možnost.

Jde to i bez věčného strhávání
Pokud však zamíříte rovnou ke kožnímu lékaři nebo 
na plastiku, bude léčba s velkou pravděpodobností 
poněkud šetrnější. Co to znamená? Je podstatné si 
uvědomit, proč nehet zarůstá. Je to často dáno dis-
pozicí k širokým prstům, kde nehet vrůstá po stra-
nách do kůže. Takže strhávání nehtů nepomůže, 
má-li někdo dědičné dispozice k jistému typu prstů. 
Jestliže však vyřešíme tento kožní val po stranách 
nehtu a operací jej odstraníme či zúžíme, bude po 
problému. Operaci se tak sice člověk nevyhne, ale je 
šetrnější a je jistota, že se problém zpátky nevrátí. 
Operace se řeší nejčastěji laserem, zákroku se říká 
plastika nehtového lůžka. Jednak se nehty sice ne-
patrně zúží, ale odstraní se kousky měkkého valu 
a tím se sníží šance na další zarůstání. Zákrok by měl 
pomoci trvale.

Šponování - nebo-li nehtová  
rovnátka - ORTONYXIE 
Metoda volby pro všechny, kteří mají obavu z opera-
ce a bolesti. Ortonyxie, tedy rovnání nehtů, je uni-
kátní způsob jak problém se zarůstáním nehtů vyře-
šit. Rovnátka na nehty (také se jim říká špony) jsou 
neinvazivní způsob, tedy nic se neřeže a nic nebolí!
S poskytováním této služby se musíte obrátit na pe-
dikéry, podology - profesionály, kteří již několit let 
využívají k ošetření zarůstajících nehtů jednoduché 
systematické úpravy a vybrušování nehtu. Aby ne-
het rostl rovně, provádí se zpočátku tamponáda - 
vyzvednutí obroušeného okraje nehtu, ale někdy již 
od samého počátku se aplikují nehtová rovnátka - 
špony. Principem špon je působení dlouhodobého 
šetrného jemného tlaku na okraje nehtu, tak aby 
došlo k  jeho postupnému narovnání. Obvykle je  
třeba na úpravu docházet 1x za měsíc a doba odrůs-
tu nehtu je individuální čili šponu máte cca 6-8 mě-
síců. 
V  posledních letech se zavádí princip odtahování 
měkkého valu tejpováním. Jedná se o velmi jed-
noduchou  účinnou metodu s dlouhodobou úlevou 
a  vyhojení zánětlivých změn měkkých tkání. Tejp 
vám přiloží erudovaný pedikér či podolog, ukáže jak 
si sami můžete správným nalepování pomoci  a rov-
něž i poradí jak se vyvarovat zarůstání nehtu.

Zarůstání nehtů ve 21. století řešíme i jinak než strháváním
Výsledky terapie pomocí špony jsou přesvědčující

Individuální ortopedické vložky                                                              

Účelem dynamické korekce pomocí individuální ortopedické vložky Pedikom je správné usměrně-
ní působícího tlaku na nohy. Takový tlak v součinnosti s korekčními zvedači mají funkci klínu, který při 
zatížení dokáže probudit síly, které nutí klenby vrátit se do správní pozice. Je však bezpodmínečně nut-
né, aby korekční moduly na vložce nebyly pouze podepřením, ale aby vzniklým zatížením se probudila 
jejich dynamická korigující funkce.  

Korekci nohou lze dosáhnout správnou velikostí ortopedických 
vložek Pedikom, volbou správné výše modulů a takovým  jejich 
uspořádáním, které umožní vznik kanálku, kterým se působící síly 
odvádí normálním, anebo k němu blízkým směrem.

Ortopedická vložka se počítačem plánuje pro každé-
ho klienta individuálně pomocí ojedinělého plánova-
cího programu SupOrt na základě skenováním získané-
ho tlakového snímku. Pomocí něj uspořádané moduly 
utváří na ortopedické vložce val, ve kterém se bude ubí-
rat tlaková síla těla. Hlavní funkcí uspořádání modulů 
je usměrnění vektoru síly a až za další je to funkce 
odlehčení přetížených míst na noze.

Program umožňuje archivaci snímků a jejich srov-
návání v časovém sledu. Ojedinělostí softwarové-
ho programu je propojenost procesu od skeno-
vání nohou až po finální ruční výrobu produktu
v centrální ortopedické dílně. Zákazník obdrží tak-
to zhotovenou individuální ortopedickou vložku, na 
které se již nic dále neupravuje.                                                   

Ojedinělost výroby a funkce individuální ortopedické 
vložky Pedikom byla oceněna na  Medical Fair Award Brno, 
kde v soutěži o nejlepší exponáty získal prestižní ocenění 
v kategorii “ Technologie pro diagnostiku a léčbu.

Pedikom Czech s.r.o
Ing.Brettová Anna, jednatel
www.pedikom.cz
email: pedikom.brett@unet.cz
mobil: 724037437

Individuální  
ortopedické vložky

Korekci nohou lze dosáhnout správnou velikostí ortopedických 
vložek Pedikom, volbou správné výše modulů a takovým  jejich 
uspořádáním, které umožní vznik kanálku, kterým se působící síly 
odvádí normálním, anebo k němu blízkým směrem.

Ortopedická vložka se počítačem plánuje pro  
každého klienta individuálně pomocí ojedinělého 
plánovacího programu SupOrt na základě skenováním 
získaného tlakového snímku. Pomocí něj uspořádané 
moduly utváří na ortopedické vložce val, ve kterém se 
bude ubírat tlaková síla těla. Hlavní funkcí uspořá-
dání modulů je usměrnění vektoru síly a až za 
další je to funkce odlehčení přetížených míst na 
noze.

Program umožňuje archivaci snímků a jejich srovná-
vání v časovém sledu. Ojedinělostí softwarového pro-
gramu je propojenost procesu od skenování nohou 
až po finální ruční výrobu produktu v  centrální 
ortopedické dílně. Zákazník obdrží takto zhotovenou 
individuální ortopedickou vložku, na které se již nic dále 
neupravuje.

Ojedinělost výroby a funkce individuální ortopedické vložky Pedikom byla oceněna na  Me-
dical Fair Award Brno, kde v soutěži o nejlepší exponáty získal prestižní ocenění v kategorii  
Technologie pro diagnostiku a léčbu.

Pedikom Czech s.r.o 
Ing.Brettová Anna, jednatel 
www.pedikom.cz 
pedikom.brett@unet.cz 
mobil: 724 037 437

Účelem dynamické korekce pomocí individuální ortopedické vložky Pedikom je správné usměr-
nění působícího tlaku na nohy. Takový tlak v součinnosti s korekčními zvedači mají funkci klínu, který při 
zatížení dokáže probudit síly, které nutí klenby vrátit se do správní pozice. Je však bezpodmínečně nutné, 
aby korekční moduly na vložce nebyly pouze podepřením, ale aby se vzniklým zatížením probudila jejich 
dynamická korigující funkce.

Zarůstání nehtů se dá předejít
Někdo sice má tu smůlu, že má široké prsty a kolem nich vysoké kožní valy, což nehtu usnadňuje 
zarůstání, ale prevencí se dá zarůstání předejít i tady. Rady jsou jednoduché a všeobecně známé: 
nejdůležitější je správná bota s širokou kulatou špičkou ve správné velikosti. Za druhé: stříhání ne do 
kulata, ale rovně.
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ORTHO

Nová generace komfortní ortopedické obuvi

Dámská obuv -
model PATRICIE

Leoš Duda - Leon SHOES, Holešovská 148, 763 16 Fryšták,
Tel.: +420 577 911 236, e-mail: info@leonshoes.cz

Dámská obuv -
model JANA
varianta pro zkrat
dolní končetiny 3 cm

Pánská obuv -
model LEON

Pánská obuv -
model DANIEL

Dámská obuv -
model NIOBE
pro korekci
vbočeného palce
(hallux valgus)

ORTHO line

Projekt ORTHOSHOE:
Nová generace komfortní  
a ortopedické obuvi ORTHO line
Začátkem letošního roku byl úspěšně dokončen projekt vývoje nové generace terapeutické orto-
pedické obuvi, na kterém spolupracovaly firmy Leon SHOES Zlín (výrobce obuvi a stélek), Predi-
test Praha (distributor desek „footscan“ pro měření tlaků na plosce nohy typu RSscan lnternatio-
nal s programovým vybavením pro návrh a tvorbu ortopedických stélek) a ortopedické a rehabi-
litační pracoviště Columna centrum Brno. Projekt byl realizován v  rámci dotačního programu 
EUREKA.
Konstrukční a materiálové řešení obuvi, která je na trh uváděna firmou Leon SHOES pod značkou 
ORTHO line, vychází z  výsledků antropometrického měření a diagnostiky nohou provedeného 
u více než 600 pacientů s nejčastěji se vyskytujícími lehčími a středně těžkými ortopedickými 
vadami nohou. 
Obuv je uzpůsobena tak, aby bylo možné korigovat nebo kompenzovat jednotlivé defekty na 
nohou individuálními úpravami obuvi a vkládacích stélek podle rozsahu postižení nohou daného 
pacienta. Standardně je obuv vyráběna ve čtyřech šířkách a na základě proměření nohou lze šířku 
obuvi individuálně upravit, což přivítají především lidé s širokou nohou v místě prstních kloubů, 
s vysokým nártem, nebo oteklými kotníky. Vhodné střihové řešení a použití elastického materiá-
lu v místě deformity vychází vstříc lidem s různými deformitami prstů (kladívkové nebo drápovi-
té prsty, přeložené prsty, vbočený palec - hallux valgus). 
Prohloubením vnitřního prostoru v obuvi nebo individuální úpravou podešve lze korigovat zkrat 
dolní končetiny, kdy rozdíl v nestejné délce končetin do 1 cm je řešen úpravou vkládací stélky 
uvnitř obuvi a rozdíl větší než 1 cm úpravou podešve. Korigování valgosního nebo varosního po-
stavení patní kosti, zrovna tak jako podpora nožní klenby je řešena úpravou anatomicky tvarova-
ných vkládacích stélek s patní miskou, které mohou být pro zajištění lepší stability při chůzi dopl-
něny patním stabilizátorem. Tím se dosáhne zlepšení biomechaniky chůze a následného snížení 
rizika úrazů, zejména v oblasti kotníků a kolen. Odpružený došlap v patní části vkládací stélky 
poskytuje úlevu při patní ostruze a šetří Achillovy šlachy. 
Konstrukční a střihové řešení obuvi vybavené měkkými materiály, polstrovanými límečky, anti-
bakteriální podšívkou s lepenými švy a vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami rozšiřuje 
zákaznickou skupinu také o diabetiky.
Veškeré individuální úpravy obuvi i stélek jsou prováděny na základě měření proporcionálních 
charakteristik nohou (délkové, šířkové a obvodové míry) a komplexní diagnostiky nohou (určení 
typu nohy a nožní klenby, vyhodnocení pružnosti a změny postavení nohy v zatížení, hodnocení 
biomechaniky chůze, měření lokálních tlaků na plosce nohy ve statice a dynamice, zjištění 
nestejné délky dolních končetin apod.). Více informací najdete na www.leonshoes.cz.

Jak pokožka vysychá? 
Voda z hlubších vrstev pokožky se nepozorovaně odpařuje  
při aktivitě, v klidu i ve spánku. Pokud z vnitřních nebo  
vnějších příčin dochází ke ztrátě vody, pokožka stále více 
vysychá a stává se citlivější k infekcím. Zdravá pokožka  
obsahuje „přírodní faktory zadržující vodu“,  jako jsou soli 
nebo urea. Ty vážou vodu v pokožce. Stejně důležité jsou  
i tuky (lipidy) v pokožce. Ty spojují rohovinové buňky  
v povrchové vrstvě pokožky podobně, jako malta váže  
cihly ve stěně. Pokud je spolupráce tuků s faktory  
zadržujícími vodu funkční, vznikne tak účinná obranná  
bariéra proti ztrátám vody, bakteriím, virům nebo  
plísním a dalším škodlivým látkám.

Alfou a omegou...
...u suché kůže je pravidelná stabilizující péče! Tak může 
pokožka zůstat zdravá, hladká a hebká. O to se postará krém 
GEHWOL med Lipidro Creme se svými vyváženými složkami 
- lipidy (tuky), které jsou prospěšné pro pokožku, a hydro 
(voda a látky vázající vodu jako urea a glycerin).  

Jak pečovat o suchou 
pokožku nohou

Suché a křehké pokožce nohou  
schází voda a tuk

Dokonalá receptura  
zabezpečuje správný  
poměr vody a tuku 

Vše pro blaho nohou

A

B

Stav pokožky před (A) a po (B) pravidelném ošetřování krémem 
GEHWOL med Lipidro Creme.

Suchá pokožka se často nepříjemně napíná. Začíná se 
loupat a svědit, nebo se dokonce tvoří zrohovatělá vrstva. 
Pokožce chybí jen to, co jí dělá dobře: stabilizující lipidy  
a intenzivní vlhkost. Pouze správná souhra kožních tuků  
a faktorů zadržujících vodu vytvoří neporušenou ochrannou 
hráz, která umožní povrchovým vrstvám pokožky regulaci 
obsahu vody a obranu proti bakteriím, virům a dalším 
škodlivým látkám. 

Je-li ochranná hráz narušena, dochází ke ztrátě vody 
a pokožka vysychá. Tím jsou postiženi zejména diabetici. 
Často dochází k vysychání pokožky vlivem narušení látkové 
výměny. Nezřídka dochází i k poruchám hojení ran. 

Krém GEHWOL med Lipidro Creme  
poskytuje vysušené pokožce nohou  
vlhkost, snižuje nadměrnou tvorbu  
mozolů a pokožku vyhlazuje.   
Vyvážené složky dávají krému  
na nohy i jeho jméno:  
Lipi(dy) a (hy)dro.

při jednorázové aplikaci1

N = 17 diabetiků

po    1hod.   2 hod.   6 hod.  24hod. po 2 týdne ch

+40 %
mehr 

Fe uchtigkeit

při 2x denní aplikaci2

N = 31 diabetiků

Nárůst vlhkosti 
pokožky ve 
srovnání s 

počátečním 
stavem

+40 %
vo dy

lipidy
ureae
xtrakt z mořských řas
allantoin
glycerinsuchá pokožka

správně 
ošetřovaná 

pokožka

škodlivé látky
voda voda

Gewohl 
med Lipidro 

Creme

Nedotčená ochrana pokožky reguluje obsah vody a chrání před vetřelci. [1] Studijní zpráva proDerm 30. září 2002, [2] Studijní zpráva proDerm 24. leden 2002

GEHWOL med Lipidro Creme změkčuje mozoly, chrání  
před plísněmi, a tak se suchá pokožka opět stává hladkou  
a hebkou. Vynikajícího  působení je dosaženo díky  
vyváženému složení krému: 
◆  Urea změkčuje ztvrdlou pokožku a zvlášť dobře váže vodu.
◆  Glycerin stabilizuje kožní buňky a zajišťuje pružnost  

a pevnost rohovinové vrstvy.
◆  Rakytníkový a avokádový olej regulují obsah tuků a vody. 
◆  Výtažek z mořských řas chrání před ztrátou vody. 
◆  Allantoin podporuje regeneraci pokožky. 
◆  Farnesol působí antibakteriálně a dezodoračně.

Distributor pro ČR: Hevea - Raymond Bláha 
U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10, tel.: 271 746 655, 777 024 970, 
gehwol@gehwol.cz   ◆   www.gehwol.czVše pro blaho nohou
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KOMPLEXNÍ 
A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

Pro primární léčbu ohraničeného 
 plísňového onemocnění nehtů

Candibene krém

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, 
Česká republika, www.teva.cz

Volně prodejný lék

2. Aplikovat
(2 x denně)

1. Opilovat 
(1 x týdně)

3. Nechat 
zaschnout
 (1 minutu)

Doporučený terapeutický postup pro účinnou léčbu

   Patentované sérum  
účinnost prokázána klinickými studiemi

  Štětečkový aplikátor

   10 jednorázových pilníčků

  Pro dospělé, děti od 4 let i diabetiky

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou
způsobeny houbami, kvasinkami a plísněmi

   Aplikuje se 2-3x denně na postižená  
místa, která byla před tím opatrně umyta 
a osušena

  Pro dospělé a děti od věku 2 let

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci léku. Lék k vnějšímu použití. Clotrimazolum 
10 mg (1 %) v 1 g krému.

Zdravotnický prostředek

Důvodem většinou je:
◆  nošení uzavřené a neprodyšné obuvi 

z nevhodných materiálů 
◆  hromadné využívání plaveckých bazénů 
◆  traumatizace nohy při delší námaze, např.  

sportu, turistických výpravách o dovolené atd. 
◆  některá onemocnění, zvlášť cukrovka a cévní 

onemocnění, ale i obezita 
◆  zvýšené pocení nohou, hlavně v letním období, 

širší užívání antibiotik a kortikosteroidů

Je-li onychomykóza nedoléčena nebo léčena špatně, 
může být zdrojem vážných komplikací, především 
u diabetiků. Toto onemocnění výrazně zhoršuje kva-
litu života, protože postiženým se hůře chodí a špat-
ně i stojí. Nehty jsou nevzhledné, oni se za ně stydí 
a  raději dál nosí uzavřenou obuv, a nemoc se ještě 
zhorší.

Domácí léčba
Ne každému se chce s plísňovým onemocněním 
k  dermatologovi (kožnímu lékaři). Je to z různých 
důvodů, nejčastěji však pro stud. Určitě neplatí, že 
onychomykósou trpí jen starší lidé a lidé s cukrovkou. 
Může jí být postižen i leckterý mladý člověk mezi  
20-30 lety. Existuje babský recept, jak se s  plísní 
utkat. Spočívá v důsledné desinfekci obuvi a součas-
ném potírání postiženého nehtu česnekem, který má 
silné desinfekční účinky a plísně česnek nesnášejí. 
Nejlépe je však svěřit tyto problémy do rukou odbor-
níka - dermatologa, který léčbu nasměruje.

Existují však i preventivní výrobky s léčivým efektem, 
které si může zakoupit již v samém počátku či pre-
ventivně při nošení neprodyšné obuvi svoje nehty 
a kůži chránit i před vstupem do společných bazénu, 
saun apod.

Onychomykóza
Onychomykóza je nepříjemné plísňové onemocnění nehtů.  
Obecně se předpokládá, že postihuje až osm procent populace, 
což by v České republice znamenalo až 800 tisíc pacientů.

Výstaviště Praha - Holešovice

VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

www.veletrhkosmetiky.cz
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INTERBEAUTY PRAGUE

Hlavní mediální partner

BEZPLATNÁ PREVENCE ZDRAVÍ 

• Stan proti melanomu 

• Vyšetření prsou ultrazvukem 

• Ordinace plastického chirurga 

• Vlasová poradna

Přes 150 let stará me-
toda, jejímž progra-

mátorem byl Sebastian 
Kneipp. Kneippova teo-

rie je založena na kon-
taktu lidského těla se 

studenou vodou. Při léčbě 
dochází k dráždění přede-

vším tepelných receptorů a jejich prostřednictvím 
k  reakci v  celém těle. Cílem je dosáhnout tělesné 
a duševní rovnováhy, posílení sebeozdravných pro-
cesů a obranných sil organismu. Terapie je využívá-
na k prevenci akutních a chronických onemocnění. 
Účinek spočívá v chůzi ve studené lázni a v prochá-
zení se po oblázcích, dřevěných špalících či masáž-
ních rohožích. Působením na jednotlivé body na 
ploskách nohou můžeme příznivě ovlivnit funkce 
vnitřních orgánů, činnost nervového systému 
a  žláz, či motorický aparát a  harmonizovat tak  
tělesné a psychické procesy. Hlavním účinkem této 
procedury je zlepšení prokrvení nohou a zlepšení 
celkového metabolismu a krevního oběhu. Kneip-
povy metody nejsou nijak atraktivní a senzační, ale 
o to jsou účinnější. V zásadě platí, že všechny tyto 

léčebné metody povzbuzují samoléčitelské schop-
nosti organismu a  posilují jeho obranyschopnost 
a vnitřní rovnováhu. 

Vítkův chodník - o co jde?
Pracujete se suchou variantou do interiéru. Je to 
program podpořený Českou podiatrickou společ-
ností a klade důraz na osvojení zdravých návyků 
v péči o nohu. Jedná se o jednoduché cviky na pro-
tažení a posílení svalových skupin, a cviky zamě-
řené na nohy. U nejmladších dětí je to především 
chůze na boso v terénu se zajímavým povrchem, 
který klade nároky na rovnováhu, ovlivňuje reflexní 
zóny chodidel, dítě psychicky otužuje, ale zároveň 
i  baví a motivuje. Tak děti začnou, byť podvědo-
mě formou hry, chápat funkci nohy a její správné  
postavení. Děti provádí po chodníčku pohádková 
postavička skřítka Vítka a jsou pro ně připrave-
ny verše pro jednotlivé úkony. Vítkův chodník je 
základní varianta, kterou by měly děti zvládnout 
během jednoho roku. Lze ji ve školce využívat 
převážně při špatném počasí nebo v zimě, když se 
nemůže venku s dětmi kneippovat.

Kneippování aneb jak si po  
chodníčku dojít pro zdraví

Kdo byl Sebastian Kneipp?
Žil v letech 1821-1897 a dalo by se shrnout, že byl propagátorem léčebné 
relaxace. Jeho současníci mu důvěrně říkali vodní doktor. Původním povo-
láním byl tkadlec. Ve 21 letech nastoupil na gymnázium ve městě Dilling. 
Po jeho absolvování těžce onemocněl plicní chorobou, která se tehdy po-
važovala za nevyléčitelnou. V té době se mu náhodou dostala do rukou 
kniha Thomase Hahna o léčivé síle vody. Rozhodl se její účinky vyzkoušel 
na sobě a zcela se uzdravil. V roce 1852 byl vysvěcen na kněze a ujal se 
místa kaplana. Na základě zkušeností Priessnitzových, Rousseho, Hahna 
a jiných vodolékařů sestavil vlastní léčebnou sestavu, ozdravný program, 
jehož základem je vodní terapie, pohyb na zdravém vzduchu, léčivé byli-
ny, zdravá výživa a  uspořádaný způsob života, podle níž léčil nemocné 
a to se skvělými výsledky. Vyvinul celý rozsáhlý systém více než 140 vodo-
léčebných metod, včetně kartáčování, omývání, obkladů, zábalů, koupelí, 
inhalací a vodních střiků, které vycházely z léčivé síly vody.

3. mistrovství ČR

Profi Pedicure 
Cup 2013

sobota 6. dubna 2013
Výstaviště Praha - Holešovice v rámci veletrhu kosmetiky  

Interbeauty Prague 2013


