ΠΟΔΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΠΕΡΘ ΠΟΔΟΛΟΓΘΑ ΛΟΓΟ
Ση είλαη ε πνδνινγία θαη κε ηη αζρνιείηαη ν πνδνιόγνο?
Ο θάηνρνο δηπιώκαηνο κε ηνλ όξν πνδνιόγνο έρεη επαξθείο γλώζεηο πνπ ηνλ
θαζηζηνύλ ππεύζπλν ζηελ πεξηπνίεζε παζήζεσλ ησλ άθξσλ.
ε ζπλεξγαζία κε ηαηξνύο αλάινγσλ εηδηθνηήησλ επηθνπξεί ηνπο πειάηεο αζζελείο.
Ελαο πνδνιόγνο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα (παζήζεηο)ησλ άθξσλ όπσο
Ολπρνθξύπησζε-Οζηξαθνεηδέο λύρη- Ειηθνείδεο λύρη-Κάινπο-Τπεξθεξαηώζεηο
Δηαβεηηθό πόδη-Οξζνλπρία – Οξζνηερληθή -Δπζκνξθίεο πεικάησλ-Ολπρνγξύπσζε
Ολπρνκπθεηηάζεηο-Δεξκαηηθνύο κύθεηεο- Αθξνρνξδώλσζε (κπξκεγθηέο ) –
ξαγάδεο - -πνδόινπηξα-Αηζζεηηθή πεξηπνίεζε-πξνζεηηθή λπρηνύ-Πεξηπνίεζε κε
Soft Laser-Πεικαηνγξάθεκα.
ΠΩ ΑΝΑΓΝΩΡΘΖΕΘ ΚΑΝΕΘ ΕΝΑΝ ΠΟΔΟΛΟΓΟ?
Γηα λα κελ ππάξρεη πιάλε θνηλνύ,θάλνληαο κία επίζθεςε ζε έλα πνδνινγηθό
Κέληξν,ζα πξέπεη ν πειάηεο λα αλαγλσξίδεη εθηνο από ην πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ
Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ,ην ζήκα λνκηκόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήΜαηνο θαη ηνλ απαξαίηεην πνδνινγηθό εμνπιηζκό,πνπ απνηειείηαη από
Επαγγεικαηηθό ηξνρό κε εμαξηήκαηα
Επαγγεικαηηθά πνδνινγηθά εξγαιεία
Πνδνινγηθή θαξέθια
Φαθόο
Κιίβαλνο
Απνιπκαληήξαο
Αλαιώζηκα πεξηπνίεζεο
Soft Laser
Πεικαηνγξαθνο
Δηαβεηνινγηθά εξγαιεία.
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PODOLOGY CENTER

ΤΠΔΡΚΔΡΑΣΩΔΗ(ζθιεξύλζεηο)
Σν δέξκα ζαλ κεγαιύηεξν θαη αλζεθηηθόηεξν όξγαλν πνπ θαιύπηεη, ζπληεξεί
θαη πξνζηαηεύεη όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο. πρλά όκσο πξνζβάιιεηαη από
ππεξθεξαηώζεηο.
Οη ππεξθεξαηώζεηο αλαπηύζζνληαη ζηελ θεξάηηλε ζηνηβάδα, από κεραληθέο
πηέζεηο
ή θιεξνλνκηθόηεηα. Σν δέξκα είλαη ζθιεξό , αθαλόληζην ή επίπεδν.
Ζ ζπζηεκαηηθή πίεζε θαη ην βάξνο είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη αύμεζεο
ππεξθεξαηώζεσλ. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα κεγάια δάρηπια, ηνλ ηαξζό, ην
κεηαηάξζην, ηηο κεζνδαθηύιηεο πηπρέο θαη ηηο θιεηδώζεηο ησλ δαθηύισλ.
Ζ έιιεηςε ειαζηηθόηεηαο, θάλεη ην δέξκα ηξαρύ θαη ζθιεξό. Απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνύληαη, θιεγκνλέο, θαη κνιύλζεηο π.ρ.(κύθεηεο ή κπξκεγθηέο).
Ζ ζσζηή αληηκεηώπηζε θαη πξνθύιαμε, κεηώλνπλ ηελ αύμεζε απηώλ.
Μάιιηλεο ή Βακβαθεξέο θάιηζεο, θαηάιιεια παπνύηζηα καιαθά κε νξζνπεδηθά
πέικαηα θαη ηαθηηθή επίζθεςε ζηνλ πνδνιόγν, είλαη αξθεηά γηα ηελ απνθπγή
έληνλσλ ππεξθεξαηώζεσλ.
ΦΡΟΝΣΗΓΑ
Όιεο νη ππεξθεξαηώζεηο, αληηκεησπίδνληαη κε μεξό θαζαξηζκό (ηξνρό) ή
πνδόινπηξν.
Σν πνδόινπηξν, έρεη ηελ ηδηόηεηα λα καιαθώλεη ηηο ζθιεξύλζεηο, θάλνληαο
ηελ απνκάθξπλζή ηνπο εθηθηή. Ο πνδνιόγνο όκσο, κε ηνλ ηξνρό θαη ηα αλάινγα
εξγαιεία, θαηνξζώλεη λα εηζρσξήζεη κέρξη ην ρόξην, απνκαθξύλνληαο έηζη, ηελ
πεξηηηή θεξάηηλε ζηνηβάδα, απνθεύγνληαο ηνλ ηξαπκαηηζκό.
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