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Mrowienie? To trzeba wziąć na poważnie. Ostatnio mówiłam 
Panu o cukrzycowej polineuropatii czyli o uszkodzeniu 
nerwów – to może być pierwszy znak.

Hmm, chyba 8 miesięcy temu. Wszystko OK. 
Ale od tygodnia w nocy czują mrowienie w nogach.

Dzień dobry Pani Agato, 
przepraszam za spóźnienie.

Pan Szczupak, dzień dobry. Nie ma
problemu, teraz proszę wejść 
do gabinetu i odetchnąć.

Dawno się nie 
widzieliśmy 
panie Szczupak!

Czas szybko leci. Miałem zamiar 
umówić się na kilka wizyt z góry. 
Teraz moja żona dała mi swój termin 
do Pani.  

Naturalnie, to praktyczne. Jak się Pan 
czuje? Ma Pan jakieś dolegliwości?

Nie, nic szczególnego.

Kiedy był Pan ostatnio u lekarza?

Tak, o tym nie 
pomyślałem.

Zrobię Panu mały test. Czuje Pan 
różnicę temperatur?

Normalnie jest ta różnica 
wyczuwalna.

Myśli Pani, że powinienem się zgłosić 
do lekarza wcześniej?

Nie, nie czuję.

Oczywiście tak. Proszę to jak najszybciej 
zbadać. Jeśli potwierdzi się Neuropatia 
to można przepisać wizytę podologiczną.

Dobre rady 
Podolog Agata Dobrodziej
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Jak często będę musiał tu 
przychodzić?

Dam Panu dziś krem z mikro srebrem 
peclavus® sensitive Fußcreme Silber. 
To certyfikowany, naturalny kosmetyk.

Dziękuję, od razu postaram się 
o szybki termin u lekarza.

Przyznaję jej rację, ale proszę mi 
wierzyć, że jeśli potwierdzi 
się neuropatia to zmieni swoje 
zdanie bardzo szybko.

Białe skarpetki? Moja żona zabroniła 
mi je nosić!

Najmniejszy uraz lub skaleczenie 

musi być natychmiast odpowiednio 

opatrzone.

Co 4 tygodnie. Ale najważniejsze jest 

żeby Pan codziennie sprawdzał 

i dbał o swoje stopy.

Mikro srebro działa antybakteryjnie 

i „jedną klapką unieszkodliwia dwie 

muchy” - usuwa nieprzyjemny zapach 

stóp i hamuje rozwój drobnoustrojów 

przy wszelkich urazach.

Chorzy często nie biorą poważnie 

bólu ani obrażeń, które potem mogą

być przyczyną poważnych 

komplikacji na stopach.

Moim pacjentom polecam noszenie 

białych skarpetek. Szybciej można 

rozpoznać ślady ran na stopach.

Proszę się zameldować jak tylko 
pozna Pan diagnozę albo jak będzie 
chciał Pan o coś zapytać.

Do widzenia Panie Szczupak!

Do widzenia!

Oprócz tego proszę zabrać ulotkę 
z ważnymi wskazówkami dotyczącymi 
pielęgnacji stóp diabetyków.
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