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Skóra cukrzyka
W cukrzycy występuje świąd skóry,
y ty* świąd uogólniony fiest to je-
den z bardzo wczesnych objawów
choroby), zmniejszone wydziela-
nie potu w wyniku uszkodzenia
układu nerwowego i naczyniowe-
go, nadmierna suchość skóry, ru-
mieniec cukrzycowy, złuszczanie,
kanarkowoż ółte zabarwienie skó-
ry, skłonność do zmian wyprysko-
wych i chorób ropnych, grzybic
i drożdżyc. Zmiany skórne mają al-
bo bezpośre dni związek z cukrzyca
i są powiklaniem mikroangiopatii
bądź neuropatii, albo są powikła-
niem terapii insuliną. Mogą wy-
stępować jednak tylko pod posta-
cią współistniejących zakażeń,
W cukrzycy może wystąpić stopa
cukrzycowa, która charakteryzuje
się owrzodzeniami, zaburzeniem
ciepłoty, sprężystości, zmianami
troficznymi, modzelami. Przy cu-
krzy cy, szczególnie tej nieuregulo-
wanej, skóra osoby chorej jest bar-
dziej podatna na zranienia, rany
gotzej się goją. Łatwiej też docho-
dzi do zakażeń.

Zabiegiw przebiegu
cuKrzycy
Podobnie jak w przypadku AZS
i łuszczycy skóra diabetyka jest
wyjątkowo wrażIiwa i delikatna.
W momencie kiedy pacjent ma

wyrównany poziom cukru we krwi,
możemy poddać go wielu zabie-
gom, jednak z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Taka skóra wy-
maga natłuszczania i nawilżania,
również preparatami bardzo ła-
godnymi, aby zminimalizować ry-
zyko podrażnienia i uczulenia.
Można wykonać masaż, jednak na-
leży zachować dużą ostrożność,
gdyż masaż całego ciała może do-
prowadzić do spadku insuliny,
dlatego należy cały czas monito-
rowaĆ stan pacjenta. W związku
z tym, że masaż obniża poziom cu-
kru we krwi oraz że cukrzyca nie-
kiedy ma nieprzewidywalny cha-
rpkter, masażysta powinien znać
ostrzegawcze obj awy hipoglikemii,
do których należą: nadmierne po-
cenie się, niepokój, drżenie ęk,
b]adość powłok, ból głowy, uczu-
cie mrowienia całego ciała, osła-
bienie mięśni, drgawki, zaburzenia
mowy, zabur zenia orientacji, agre-
sywność, apatia, osłabienie słu-
chu, zaburzenie widzenia, uczu-
cie głodu, utrata przytomnoŚci.
Szczególnie polecany jest masaż
nóq poprzedzony ciepłą (nie gorą-
cą) kąpielą stóp.
W przypadku gdy masowany był
duży obszar, np. plecy, cała koń-
czyna, kark, po zabiegu klient po-
winien odpocząć 15-3O minut
w pozycji leżącej lub siedzącej. /est
to bardzo istotne i bezwzględnie
należy tego przestrzegać.

Cukrzyca nie jest przeciwwskaza-
niem do drenażu limfatycznego.
U cukrzyków możemy też stoso-
wać różnego rodzaju maski nawil-
żające, regenerujące, body wrap-
ping, maski algowe. Nie należy
robić zabiegów borowinowycń,
ostrych, mechanicznych pilingów,
żadnych zabiegów z użyciem igieł
i naruszających ciągłość skóry.

Gdy mamy do czynienia z nieure-
gulowaną cukrzycą, nie możemy
poddać pacjentki żadnemu gabi-
netowemu zabiegowi usuwania
zbędnego owłosienia. Przy cukrzy-
cy uregulowanej możemy wykonać
wosk, wosk + ultradźwięki oraz ]a-
seroterapię. Nie zaleca się elektro-
epilacji, gdyż wymaga ona użycia
igły, co nie jest wskazane u cukrzy-
ków. Przy depilacji woskiem naleŹy
wybrać wosk do skóry wrażliwej tr
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