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profesionální přístroj s medicinálním atestem, 
vhodný pro pedikúru i manikúru



Vánoce jsou jednou za rok,  
tak ať Vám předvánoční kouzlo neuteče.

Zapomeňte chvíli na vánoční shon, pohodlně  
se usaďte, nechte se unést vánoční atmosférou.  

Při skleničce punče nebo dobrého čaje si udělejte 
chvilku čas a začtěte se do časopisu.

Milí přátelé,
přeji Vám všem i Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, hodně štěstí, 

spokojenosti, mnoho 
pracovních i osobních úspěchů 

po celý rok 2015 a děkuji všem za skvělou 
spolupráci v uplynulém roce.

MUDr. Marie Součková
prezidentka společnosti
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Co byste chtěl ještě v životě uskutečnit: Důstojně a při smyslech 
dožít.
Co Vás baví kromě vaření: Život
Co Vás hodně nebaví: Blbci, kteří se mi občas pletou do života.
Co vy a lékaři: Jsem vyloženě nemocniční typ. Mám opačný syn-
drom bílého pláště, protože při návštěvě nemocnice se ve mně 
vždy rozlije klid a mír. 

Jste vnímán jako velmi dobrý kuchař, ale dočetla jsem se, že jste 
také nějaký čas podnikal, a to v  netradičním oboru. Co Vás 
k tomu přivedlo a jak se Vám dařilo?

Během svého života jsem vystřídal, jak se říká, devatero řemesel 
a desátou bídu. Ta se mi také nevyhnula. Po revoluci jsem se vrhnul 
do podnikání, byl jsem poradcem přes gastronomii, majitelem na-
fukovacího skákadla, dovozcem textilu i zábavné pyrotechniky, 
prodejcem kancelářského nábytku a koberců. Ve svém podnikání 
jsem zažil pády a kotrmelce. Po každém pádu jsem si jako relaxaci 
jel s kamarádem udělat ohňostroj, nejprve malý, pak větší a ještě 
větší, až nás s kamarádem Tomášem Petršem napadlo, že bychom 
se tím mohli zkusit živit. Naše firma patřila mezi nejlepší firmy v re-
publice na realizaci komponovaných ohňostrojů s  hudebním do-
provodem. Stali jsme se dokonce exkluzivními partnery pro známé 
kapely, jako jsou Kabát a Lucie. Na toto období vzpomínám velmi 
rád. Ale přišla jiná doba, postupně se podnikání utlumilo, méně se 
koncertovalo, takže jsem toho nechal. Podnikal jsem jako fyzická 
osoba s několika kamarády, kvůli kterým jsem se dostal do vážných 
finančních problémů. Osm let jsem splácel za „kamarády“ a za svo-
ji hloupost milionové dluhy, které se mi sice podařilo umořit, ale 
přiznám se, že to byla těžká doba. Ale jsem fatalista, a tak to dnes 

vnímám tak, že se to prostě mělo stát. Pak jsem ještě na několik let 
zběhl do muzikálového divadla Kalich v Praze, ale dnes už primár-
ně působím hlavně v gastronomii. Jsem prostě vyučený kuchař 
s uměleckými sklony. 
 
Ve většině případů se rodiče snaží kariéru svého potomka naplá-
novat. Chtěl jste být kuchařem, nebo to bylo přání rodičů?

V naší rodině byli pivovarští a hospodští - děda byl vedoucím na 
slavné Vlachovce, babička pracovala jako servírka v  Akademické 
dietní restauraci, strýc byl šéfkuchařem ve Slovanském domě, otec 
sládkem, tudíž jsem měl vztah k jídlu odmalička. V osmé třídě jsem 
se začal intenzívně věnovat děvčatům a divadlu, což mělo vliv na 
výběr dalšího studia. Chtěl jsem jít na konzervatoř, ale přísný otec 
mi to rozmluvil „něžnými“ slovy: „Hůl bych o tebe přerazil, kdyby 
ses komediantem stal. Marš k řemeslu!“ A tak jsem nastoupil do 
učení na číšníka do věhlasného hotelu Alcron. Byl jsem tak nešikov-
ný, že mě po půl roce marných pokusů přeřadili na kuchaře a udě-
lali dobře. Vyučil jsem se, dodělal si hotelovou školu a stal se ze mě 
odborník na gastronomii. 

Ivan Vodochodský
Rozhovor

Ivan Vodochodský
kuchař, moderátor, herec, labužník
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Povolání kuchaře a práce ve stravovacím provozu je velmi náročné nejen 
na zátěž nohou. Z praxe vím, že i když se tito profesionálové starají o své 
nohy, přece jen se jim časem objevují změny klenby, bolesti nohou, zad 
nebo jiné problémy, a proto vyhledávají odbornou pomoc nebo pedikér-
ské ošetření. Podělíte se s námi o své zkušenosti?
Rád. V rodině máme dispozice k plochým nohám, propadlé klenbě, kře-
čovým žilám, otokům nohou, zarůstajícím nehtům - prostě všechno, co 
může pracovníky v gastronomii provázet. Když k tomu přičteme nadváhu 
a špatnou životosprávu, tak jsem pro vás ideální klient. Křečové žíly jsem 
měl rozsáhlé na obou nohách a nechal jsem si je loni po 20 letech opero-
vat. Zákrok byl bezbolestný, laserem, péče i rekonvalescence perfektní, 
za hodinu jsem šel domů a hned druhý den jsem chodil. Dnes si vyčítám, 
proč jsem to neudělal dříve. Nehty na palcích u nohou jsem měl ukopnu-
té na každém dvakrát, pak mi začaly narůstat pokroucené, zarůstající paznehty, k tomu se přidala plíseň. Proto jsem musel každý měsíc na 
bolestivý zákrok. Během doby jsem vystřídal několik pedikérek a také jsem ležel na operačním stole u dr. Maška, který mi chtěl nehtová 
lůžka seříznout. Na poslední chvíli mi poradil doktorku Chlebníčkovou. Chodil jsem tam léta, ošetřovala mě pečlivě, ale ke šponám jsme se 
nějak nedostali. V době její nepřítomnosti jsem pro opětné bolesti hledal pomoc na internetu a našel jsem přístrojovou pedikúru v Lékař-
ském podiatrickém centru, kde se mě ujala Miriam Tejklová a bylo rozhodnuto. Teď jsem po letech dostal špony, je po bolesti a vypadá, že 
to zabere. 

Za pár dní nastanou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Všichni se připravujeme, 
nakupujeme, vaříme. Jak je prožíváte Vy? 

Vánoce doslova miluju a rád si užívám jejich atmosféru. Z dětství mám zafixováno, 
že Vánoce jsou svátkem rodiny a pohody a podle toho se také řídím. Rozhodně se 
neúčastním žádného předvánočního shonu, hysterie a tlačenic. Dárky dávám rád 
a snažím se vše řešit s předstihem. S rodinou již šestnáct let pořádáme 22. prosince 
tradiční předvánoční mejdan, kdy bytem projde 40 až 50 lidí, a na něm podáváme 
vlastnoručně připravené šneky. Tuto tradici jsme před šesti lety rozšířili o soutěž 
„Nejlepší jednohubka“ a mohu potvrdit, že kreativita při výběru chutí i vzhledu 
jednohubek rok od roku roste. Příprav jídla na štědrovečerní večeři se chopím já 
a tradičně servírujeme klasiku -  rybí polévku, smaženého kapra a bramborový sa-
lát. Nechybí ani domácí vinná klobása a řízek. 

Podělíte se s našimi čtenáři o nějaký Váš báječný recept na štědrovečerní večeři? 
Vánoční plnění hlemýždi

Suroviny na 10 porcí: 120 mražených hlemýžďů, 2 mrkve, 8 šalotek, 10 stroužků česneku, 1 láhev bílého 
vína, 2 cibule se zapíchnutým hřebíčkem, nové koření, celý pepř, 1 bouquet garni z bylinek (tymián,  
bobkový list, a petrželka, svázané do balíčku), 2 stonky řapíkatého celeru, 100 ml vinného octa,  
šnečí máslo: 10 ks sardelek, 500g másla, 1bílá veka, 150 ml mléka, 100 ml calvadosu nebo sherry,  
1 citrón, 250g zelené petrželky, sůl, bílý pepř, ulity z hlemýžďů   
Postup: Hlemýždě pomalu uvaříme ve vývaru s vínem, kořením, octem, zeleninou a bouquet garni.  
Prolisované sardelky utřeme s máslem, utřeným česnekem, přidáme najemno posekanou šalotku,  
vymačkanou rozdrobenou žemli, předem namočenou v mléce, kůru a šťávu z citronu, pepř, nasekanou 
petrželku a sůl. Do ulity dáme trochu nádivky nebo vývaru, vložíme tělo hlemýždě, zakryjeme nádivkou, 
zakápneme sherry a zapečeme. 

Dobrou chuť, veselé Vánoce a hodně pohody všem čtenářů časopisu Podiatrickém listy přeje Ivan Vodochodský.

S Ivanem Vodochodským si povídala MUDr. Marie Součková
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Vážení členové,

dovoluji si vás pozvat na dvoudenní 14. volební sjezd 
České podiatrické společnosti, který se bude konat ve 
dnech 17. - 18.4. 2015 v hotelu Olšanka v Praze. Sjezd 
bude nejen volební, ale také s řadou odborných lékař-
ských přednášek, workshopů, s účastí hostů ze zahrani-
čí, s možností koupě zboží nebo nás seznámí s novinka-
mi z FIP a od partnerských firem a společenským 
večerem s  hudbou a tancem. Nebude chybět tradiční 
tombola. 

Pozvání na sjezd přijal Dr. Matthew G. Garoufalis - 
Immediate Past President, American Podiatric Medical 
Association, Vice President FIP, který bude hovořit na 
téma vzdělávání a význam podiatrie v USA a podělí se 
s  námi o novinky FIPu. Očekáváme zástupce ze ZFP 
z Německa a dalších zemí a také účast odborníků z řad 
profesorů, profesních svazů.

Pozvánka

14. Sjezd 
České podiatrické 
společnosti

Prosím všechny, kteří mají zájem se sjezdu zúčastnit, aby na přihlášku zcela jasně uvedli své požadavky na ubytování, počet obědů, 
raut apod. Ubytovací kapacita je omezena. Zájemci o ubytování se hlaste nejpozději do 10.12. 2014 na e-mail: podiatrie@seznam.cz.

7  Cena za lůžko: 600 Kč/den vícelůžkový pokoj, 700 Kč/den dvoulůžkový pokoj, 1100 Kč/den jednolůžkový pokoj. 
7  Cena oběda: 150,-Kč/den (samoobslužný - salát, polévka, hlavní jídlo, zákusek) 
7  Cena pátečního rautu s kulturním programem: 500 Kč/1 osoba.
7   Vstup na sjezd pro členy České podiatrické společnosti s uhrazeným členským příspěvkem na rok 2015 je zdarma,  

pro ostatní 500 Kč/den.

Sledujte nejen stránky společnosti, ale také Fb, kde budeme sdělovat průběžně nové informace, včetně programu. Účastí na sjezdu 
se budete moci osobně seznámit s vrcholnými představiteli Světové podiatrické společnosti, setkat se s novými firemními partnery 
a obohatit se o nové poznatky ku prospěchu svých klientů. Bylo by škoda nevyužít takové příležitosti. Těším se na Vás. 

MUDr. Marie Součková, prezidentka společnosti
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Přihláška je závazná, platbu za ubytování, oběd a raut uhraďte nejpozději do 28.2. 2015. Po tomto datu se mohou platby navýšit, jsme 
vázáni smluvními daty úhrad a společnost bude uhrazovat zálohově již platby letos. Storno poplatky ve výši 50 % měsíc před konáním 
akce, ve výši 75 % dva týdny před konáním akce, ve výši 100 % týden před konáním akce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI  
NA 14. SJEZDU ČPS
ve dnech 17. - 18. 4. 2015

Prosím, vyplň přihlášku čitelně!

Členské číslo: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Ubytování 600 Kč ano ne 700 Kč ano ne  1100 Kč ano ne

oběd 17.4. 150 Kč ano ne
Raut  17.4. 500 Kč ano ne
oběd 18.4. 150 Kč ano ne
Celkem:                   Kč

Celkovou částku uhraďte nejpozději do 28.2. 2015 na účet: 101 104 3959/5500   
Variabilní symbol = členské číslo
Do zprávy pro příjemce uveďte: Příjmení a jméno bez diakritiky - SJeZD

Datum: ……………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………



Polohovatelná křesla bezdrátově ovládaná a otočná o 360°
Unity propojené s ovládáním křesla

Efektivní a bezpečné ošetření
Kompaktní přenosný laser

• Postup při zákroku je bezpečný, bezkontaktní

• Není třeba žádná anestezie

• Bez vedlejších účinků

• Po ošetření nevzniká žádné viditelné poškození
  nehtů ani okolní kůže

Po ukončení léčby začínají dorůstat zdravé nehty.

Medicínské 
certifikované 
podologické  

stanice

UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
PODOLOGICKÝCH KŘESEL A UNITŮ

LaSer Na oNYchoMYKózY 
FOX III 1064 nm

Medicaltech s.r.o. | kontaktujte nás: tel.: 733 129 696 | info@medicaltech.cz www.medicaltech.cz

více na www.podologicka-kresla.cz
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Čas plyne jako voda a před námi jsou volby. Vyzývám všechny, kteří 
chtějí skutečně pro společnost pracovat, aby využili této možnosti 
a rozhodli se kandidovat. Prosím všechny kandidující, aby si uvědo-
mili, že je to především o každodenní práci a že jí máme před sebou 
skutečně hodně. Nelze vše, co jsme si dali za cíl, zvládnou za tři roky. 
Mnohé cíle jsou dlouhodobější, kouzelný proutek nemám a kouzlit 
také neumím. Bilanci činnosti jednotlivých členů současného vede-
ní budete mít k dispozici v dalším čísle Podiatrických listů.

Zájemci o kandidaturu do řídící nebo dozorčí rady  mohou  
od 1.1. 2015 - do 15.3. 2015 posílat svoji kandidaturu mailem na 
podiatrie@seznam.cz nebo písemně s uvedením, na jakou pozici 
kandidují. Dále pak na zvláštním listu přiložit čestné prohlášení 
o tom, že kandidující není členem jiného profesního sdružení  
v oblasti komplexní péče o nohu, přiložit fotografii s krátkým  
životopisem a vizí činnosti pro společnost. 

Přehled všech kandidujících bude uveden nejen na stránkách  
a FB společnosti po uzávěrce, ale také v časopise Podiatrické listy,  
který vyjde v březnu 2015.

MUDr. Marie Součková, prezidentka společnosti

informace pro kandidující a členy společnosti

Volby do řídící  
a dozorčí rady  
České podiatrické 
společnosti

www.podiatrie.cz 9
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JAK SE ŽIJE PRODEJCŮM OBUVI  
V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ
Různé obchůdky na malém městě nebo obci mají své kouzlo. 
Ten, kdo tam bydlel nebo stále žije, asi tuší, co mám na mysli. 
Vstoupíte a již ode dveří vás prodávající zdraví a to častokrát 
jménem nikoli příjmením. Když se vás v obchodě sejde více, je 
pravděpodobné, že se znáte osobně a můžete prohodit pár 
slov... Ale to, co mě na těchto krámcích nejvíce v dnešní době 
fascinuje je způsob výběru zboží a jeho zaplacení. 
Někdy se stane, že ten pro koho je obuv určena, nemůže do 
obchodu přijít. Mohou to být nemocné děti nebo naši prarodi-
če, kteří mají již potíže s chůzí. V neposlední řadě se může 
v dnešní době stát, že kvůli pracovní době v kombinaci s dojíž-
děním je zkrátka velmi náročné najít si čas na návštěvu prodejny. 
A tak jednoho dne nějaký člen rodiny vstoupí do prodejny, 
a  projeví přání koupit např. pro tchyni domácí obuv. Nahlásí 
stav a číslo jejího chodidla, podmínky, které by měla obuv spl-
ňovat, popř. i vzhled. To je ta ideální varianta. Jsou i tací, kteří 
mezi dveřmi zvolají. „Nemám moc času, dej mi nějaké bačkory 

pro naši babičku!” Prodavač vybere požadované zboží a nabíd-
ne je zákazníkovi, ten odkývne. Protože si je babička nemůže 
sama vyzkoušet, zabalí zákazníkovi např. tři páry, aby si je 
mohla v klidu doma vyzkoušet a vybrat si sama. A zde nastupu-
je to kouzlo malého městečka, jelikož prodavač prohlásí: „Zítra 
mi přines peníze za ty, které si vybere a zbylé přines zpět!” Dá se 
říci, že naše babička si skutečně vybere z nabízeného tu nejlep-
ší domácí obuv. Protože už doma dohlédnou, aby si ji vybírala 
odpoledne a ne ráno, kdy ještě nemá nohy tak nateklé. A může 
se v nich pohodlně projít po bytě sem a tam a má na vše dost 
času. Druhý den se v obchodě vyrovnáte a všichni jsou spokoje-
ni. A nyní zkuste o takovou službu požádat v SUPERMARKETU. 
Právě takový obchod s obuví otevřeli společně manžele Burešo-
vi v roce 1991v pohraničním městečku Kraslice. Do té doby ne-
měli žádnou zkušenost s prodejem obuvi. Paní pracovala jako 
vedoucí školních jídelen v MŠ a její manžel byl elektromechani-
kem u Českých drah. 
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1. Jaké byly začátky vašeho podnikání? 
Začátky nebyly lehké. Domluvili jsme se, že prodejnu zřídíme v našem rodinném domě v přízemní části. Vzali jsme 
si úvěr, začali budovat a nakupovat zboží. Kontakty jsme si museli shánět sami. Na začátku bylo velké nadšení pro 
věc, ale žádná jistota, jak to půjde. 

2. Kdo nejvíce u vás nakupoval a jak je to dnes? 
Jako jediný obchod v Kraslicích, specializovaný pouze na obuv, jsme měli zákazníky ze všech věkových kategorií 
a tak je to i dnes. 

3. Jaký druh obuvi se dříve prodával a jaký dnes? 
Prodávají se všechny druhy, od domácí obuvi po holínky. V posledních letech je větší poptávka po obuvi pro malé a 
předškolní děti. Zde rodiče hledají pro své potomky kvalitu, kupují certifikovanou obuv. Prodáváme botičky např. 
značky PEGRES.

4. S jakým sortimentem jste začínali a jak je to nyní? 
Začínali jsme s partiovou obuví, dnes prodáváme pouze obuv 1. jakosti. 

5. Jakou máte doplňkovou službu pro zákazníky (oprava obuvi...) 
To, co k prodeji obuvi patří. Nabízíme stélky do obuvi, tkaničky, krémy na obuv, punčochové zboží...  
A dále fungujeme jako sběrna pro opravu obuvi. 

6. Byla a je poptávka po zdravotní obuvi? 
Od začátku máme na skladě zdravotní obuv, kterou nabízejí i lékárny nebo zdravotnické potřeby.

7. Jak si lidé vybírají boty, nechají si poradit? 
Je to různé, někdo si vybírá raději sám, ale většina zákazníků si nechá poradit. 

8. Slyšela jsem, že chcete obchod zavřít, uva-
žujete, že jej někomu z rodiny přenecháte... 
Obchod budeme uzavírat z důvodu odchodu 
do důchodu, neuvažujeme, že jej někomu pře-
necháme. Děti si zvolily jiné profese. 

9. Za tak dlouhou dobu podnikání máte 
 jistě nějaký zajímavý nebo veselý příběh... 
Jestli je veselý, nevím. Zákazník reklamoval  
po dvou letech tkaničky u obuvi se slovy: 
 „NIC TO NEVYDRŽÍ.“ 

Děkuji za rozhovor a přeji vám krásné chvíle  
v nové etapě vašeho života. 

Ivana Kamencová



www.dentimedshop.cz

nabízíme:

7  Vysoce účinné dezinfekční  
prostředky

7  zdravotní ponožky se stříbrem  
a kompresní punčochy

7 Kosmetické a pedikérské nástroje

7 papír na vyšetřovací lůžka

7 Jednorázové vyšetřovací rukavice

7  Gázové čtverečky, tampóny,  
náplasti a obinadla
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Společnost Dentimed s. r. o. je česká firma 
s více než 20letou tradicí, která se zabývá pro-
dejem zdravotnických potřeb. Je distributo-
rem inkontinentních pomůcek a celé řady vý-
robků, které mají své využití i v  podiatrické 
oblasti. 

Víme, jak důležitá je hygiena v pracovním pro-
středí každé podiatrické ambulance či salónu. 
Velkou část klientů, kteří trpí nějakým one-
mocněním nohou, trápí především plíseň. Při 
péči o takové zákazníky je prioritní čistota 
kosmetických nástrojů i místa, kde své svě-
řence ošetřují a rozmazlují. V  našem sorti-
mentu naleznete celou škálu dezinfekčních 
prostředků. Vysoce účinnou dezinfekci využí-
váte pro dezinfekci kosmetických nástrojů, 
pro sanitaci ploch a  v  neposlední řadě 
pro  dezinfekci rukou a pokožky. Všichni se 
snaží „nalákat“ zákazníky na své služby. pokud 
se klienti cítí příjemně, jistě budou péče využí-
vat opakovaně. K  tomu je třeba zajistit neje-
nom krásné, ale i čisté prostředí. Účinnou 
ochranou před bakteriemi a nečistotou je 
používání vysoce savých podložek na vy-
šetřovací lůžka. Každý zákazník tak získává 
pocit, že je jedinečný a že je hygieně věnová-
na mimořádná pozornost.

V sortimentu se nachází samozřejmě také sa-
motné nástroje pro práci v  podiatrii. Kvalitní 
nůžky, kleště, pilníky, pinzety a celé mani- 
kúrní sety ocení každá pedikérka. nakoupíte 
u nás také různé druhy gázových čtverečků, 
tampónů, náplastí a obinadel. V naší nabíd-
ce naleznete širokou nabídku jednorázo-
vých rukavic. máte na výběr z rukavic latexo-

vých, nitrilových, vinylových, s pudrem či bez 
pudru, sterilních i nesterilních. nohám věnuje-
me tak málo pozornosti, ačkoliv nás celý život 
nosí a umožňují nám cestovat po světě. mnoh-
dy si uvědomíme, jak důležitá část těla to pro 
nás je, až když nastane nějaký problém. mezi 
našimi zdravotními pomůckami jsou i velmi 
oblíbené zdravotní ponožky se stříbrem, 
které jsou používány jako prevence proti vzni-
ku plísní na nohách. Tyto ponožky obsahují 
biogenické ionty stříbra, které potlačují nepří-
jemné pachy, zamezují růstu mikroorganismů 
a udržují přirozenou rovnováhu pokožky. 

Jednou z mnoha komplikací je vznik křečo-
vých žil. Tzv. „křečáky“ jsou nejenom ne-
vzhledné, ale i bolavé. spouštěcích faktorů je 
hodně - dědičnost, špatný životní styl, zaměst-
nání, ve kterém převážně stojíme nebo sedí-
me, infekce, obezita nebo těhotenství a další. 
nepříjemným problémům je třeba předchá-
zet, a to nošením preventivních kompresních 
punčoch. V  pokročilých stavech problémů 
s  křečovými žílami lékař doporučí konkrétní 
produkt s kompresí.

dynamický rozvoj společnosti nastává také 
díky našemu e-shopu www.dentimedshop.cz. 
sladěný tým pracovníků zajišťuje kvalitní zbo-
ží pro klienty a pružná logistika vždy včasné 
dodání zboží. navíc, pokud jste člen České 
podiatrické společnosti, můžete se u nás za-
registrovat a nakupovat za ceny ve velkoob-
chodní cenové hladině. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem obchodu 
www.dentimedshop.cz. neváhejte nás kon-
taktovat pro více informací.

zdravotní pomůcky
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Ošetření:
9.6. 2014 - Provedena kompletní pří-
strojová pedikúra, na hyperkeratózu 
jsem použila po předchozím změkčení 
pěnou s  25 % urey super hrubý brusný 
klobouček. Na domácí péči jsem doporu-
čila krém na nohy s 25 % urey nanášet 
na paty denně večer (ráno pro péči o dítě 
a práci v  chlévě klientka nemůže nohy 
ošetřovat). Foto č. 1.

16.6. 2014 - Kontrola plosek nohou: stav 
zlepšen, paty měkké, na patě PDK přetr-
vává hluboká bolestivá prasklina, krém 
na nohy jí vyhovuje, aplikuje jej pravi-
delně. Provedeno vyšetření nohou na 
podoskopu s  výsledkem mírného přetí-
žení pat, klenby v normě, jiné abnorma-
lity nenalezeny. Doporučila jsem jí vlož-
ky do bot s  vyměkčením v  oblasti pat, 
vzhledem k  její finanční situaci jsme se 
dohodly na sériově vyráběném typu vlo-
žek, které lze zakoupit ve zdravotnických 
potřebách. Foto č. 2.

23.6. 2014 - Kontrola plosek nohou: stav 
hyperkeratózy zlepšen, pokožka téměř 
normální, prasklina na patě se nelepší 
a  bolí, infekce přítomna není. Klientka 
na radu lékaře nasadila Framykoin mast. 
Foto č. 3.

Kombinace hyperkeratózy  
a chronického cévního onemocnění

 kazuistikaPaní M. F., 49 let, první návštěva pedikúry

Anamnéza:
Klientka přichází pro hyperkeratózu plosek nohou v oblasti pat, s hlubokými bolestivými prasklinami. Pracuje v hospodářství, má 
pět dětí, jedno je těžce mentálně a tělesně postižené, pečuje o něj prakticky sama, jedná se o vyrovnanou, pozitivní osobnost. Kůži 
plosek má velmi suchou, na patách tvrdou, kosmetiku na nohy nepoužívá, viditelné varixy ani metličky nemá, nohy jsou bez otoků, 
klenba nohy pohledem v normě, na pedikúře klientka nikdy nebyla. 
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2.7. 2014 - Kontrola stavu nohou: pokožka hydratovaná, 
měkká, keratóza málo významná, prasklina se nehojí, boles-
tivost se znatelně snížila. Klientka velmi dobře spolupracuje, 
aplikuje 1x denně doporučený krém na nohy, nosí vložky do 
bot. Provedena přístrojová pedikúra, na plosky nohou jsem 
použila brusný klobouček střední, na závěr jemný. Foto č. 4.

25.8. 2014 - Kontrola stavu nohou: pokožka plosek hladká, 
hydratovaná, bez keratózy, bez prasklin. Klientka byla na tý-
denní dovolené u své sestry, která užívá preventivně doplněk 
stravy na zlepšení stavu cév a doporučila jí jej. Po třech týd-
nech užívání se téměř vyhojily praskliny na patách, po pěti 
týdnech je zcela bez potíží. Foto č. 5.

Závěr:
Na celkovém stavu nohou se podílí mnoho faktorů. Pedikérka často myslí na stav pokožky, dokáže správně odhadnout 
kosmetiku, mnohá vlastní na provozovně podoskop a dokáže vyšetřit chodidla ve stoje, umí doporučit vhodné vložky do 
bot, vhodnou obuv. Kazuistika demonstruje nutnost nezapomínat také na stav cévní a lymfatické soustavy, nenechat se 
ukolébat jejich zdánlivě dobrým stavem. U této klientky jsem nezjišťovala, zda nemá pocit „těžkých nohou“, což byla chyba.

Klientka je nadále bez potíží, na nohy používá krém na nohy s 5 % urey, vložky stále nosí v pracovní obuvi, užívá doplněk 
stravy na prevenci cévních onemocnění, na přístrojovou pedikúru nedochází, ale zůstáváme v kontaktu. Je velmi spokoje-
ná, její kvalita života se výrazně zlepšila. Eliška Kopecká
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uprostřed G. Pascual, DPM vlevo F. Spinosa, DPM
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V  červenci 2014 jsem absolvoval třítýdenní pobyt na Hawaii, 
kde jsem poznával na vlastní kůži teoreticky a prakticky ame-
rickou podiatrii. Po téměř 30 hodinové cestě jsem dorazil letad- 
lem přes Soul a Tokio do Honolulu, kde jsem měl zajištěno uby-
tování. Na základě doporučení prezidenta FIP Joa Caporussa, 
DPM, jsem měl unikátní možnost stáže u přední odbornice na 
nohu v Pacifiku, Grace Pascual - Brown, DPM, která kromě pri-
vátní praxe působí jako hlavní podiatrický odborník v největší 
nemocnici v  Pacifiku - Queen’s Hospital Honolulu. Zde má na 
starost se svými spolupracovníky péči o nohy v největší nemoc-
nici v Pacifiku. V USA má podiatr s chirurgickou erudicí kompe-
tence jako u nás lékař - specialista. Indikuje např. vyšetření 
NMR, léčebné metody, zajišťuje histologii, nasazuje antibioti-
ka, ošetřuje rány, ulcerace i gangrény nohou. K  ruce má celý 
tým pomocníků - ošetřovatelky, certifikované zdravotní a reha-
bilitační sestry, techniky... Je v této oblasti rovnocenným part-
nerem ošetřujícího lékaře hospitalizovaného pacienta.
Hlavním bodem mého pobytu však byla účast na pravidelném 
kongresu amerických podiatrů (American Podiatric Medical 
Assotiation - APMA), který se uskutečnil koncem července 
v Kongresovém centru a v hotelu Hilton v Honolulu. Celkem se 
akce účastnilo přibližně 1300 odborníků převážně z USA, dále 
zde byli i podiatři z  Kanady a Austrálie. Kromě jednoho Ira 
a Araba z Dubaje, kteří však pracovali v USA, jsem zde byl jediný 
Evropan, což účastníci kongresu pokaždé uznale kvitovali. Tím, 
že jsem se stal členem APMA, jsem měl i podstatnou slevu 
z  kongresového poplatku, který byl normálně v  přepočtu asi 
11 tisíc Kč. Kongres trval 4,5 dne a první 3 dny proběhly v ob-
rovském kongresovém centru v  Honolulu, kde byl každý den 

zahájen velkou přednáškou u snídaňového rautu (od 6.00 
hod.!) a od 9 hodin následoval hlavní blok přednášek v odbor-
ných sekcích. Po obědové pauze byly odpoledne menší bloky 
přednášek a prezentací - zhruba do 16 hodin. Hlavními body 
programu byla ortopedie, traumatologie, dermatologie, péče 
o diabetickou nohu a problematika ran, radiologie, flebologie, 
sportovní podiatrie a protetika. Své přednášky zde měli mladí 
podiatři, podiatrické asistentky a celá řada skupin podiatrů, 
které v USA existují jako přidružené společnosti. Další přednáš-
ky byly i o legislativě, pojišťovenském systému USA, nových 
podiatrických kódech apod. Součástí kongresu byla i výstava 
80 firem s podiatrickou tematikou. Jako na každý kongres jsem 
se vybavil solidním oblekem, košilemi, kravatami a polobotka-
mi. Byl to omyl. Na Hawaii je „dress code“ na kongresu a večer-
ní party havajská košile, krátké kalhoty a pohodlné sandály 
s  ponožkami! Rádobyodborníci na módu např. z  Blesku jsou 
zcela mimo! Inu, jiný kraj, jiný mrav.
Oficiálně jsem se setkal jako viceprezident ČPS s  vedením 
APMA a předal jsem prezidentovi Franku Spinosovi, DPM, jmé-
nem svým i ČPS výtisky Podiatrických listů a křišťálovou dózu. 
Po příjezdu do ČR jsem dostal příjemný e-mail: 

Dear Dr. Havrda, 
It was wonderful to meet you at the aPMa national mee-
ting in Hawaii.  I must thank you for the wonderful crystal 
bowl gift you gave me.  It was very thoughtful of you. one 
of the most enjoyable things about serving as aPMa Pre-
sident is being able to meet other leaders in our profession 
such as yourself. Thank you again! Frank

Kongres APMA na Hawaii 
Honolulu 2014
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Z přednášek mne zaujalo několik sdělení. Asi nejzajímavější byl 
pro mne kontroverzní duel s vyměřeným časem, kde nás měli 
přesvědčit dva odborníci, profesoři podiatrie, jestli je lepší pou-
žívat pro běh klasickou sportovní nebo minimalistickou obuv 
(Minimalist/Barefoot Versus Traditional Running Shoes, Nicho-
las Campitelli, DPM vs. Simon Bartold, BSc), která je nejen 
v USA na obrovském vzestupu. Jde o komerční hit a mnoho lidí 
jej začalo používat. 
I když je první odborník velmi dobře propagoval, poukazoval na 
lepší biomechaniku nášlapu, paradoxně lepší tlumení v beder-
ní a pánevní úrovni při jejich používání, oponent varoval před 
používáním těchto “nebot” u pacientů s celou řadou podiatric-
kých diagnóz, jako např. hallux rigidus, hallux valgus, potíže 
s  plantární aponeurosou a patními ostruhami... Těch diagnóz 
bylo opravdu hodně a proto by použití těchto pseudobot mělo 
být pouze zdravými osobami, a to ještě s postupnou adaptací 
nohy!
Další úžasná přednáška popisovala 6 typů nohy s jejich funkcí/
disfunkcí, s typickým postavením pat, středonoží, přednoží 
s následnými postiženími na noze a typem příslušného řešení 
individuálními vložkami s příslušnou korekcí. Unikátní před-
nášku měl Matthew Werd, DPM z Floridy, pravidelný účastník 
Ironmana na Hawaii, který upozorňoval na typy obutí a spor-
tovní poranění při tomto typu sportu a v následné přednášce 
měl perfektně zpracovánu operativu Achillovy šlachy. V minu-
losti byl viceprezidentem americké sportovní podiatrie.
Z ranních přednášek bylo vynikající podrobné zpracování ony-
chomykosy v USA z pohledu podiatra (Overcoming Onychomy-
cosis, Warren Joseph, DPM), vč. statistiky, diagnozy i léčby. Ná-
sledující dermatologická přednáška zpracovávala Tinea pedis 
a jedna z nejlepších přednášek diferenciálně diagnosticky uka-
zovala zhoubné a nezhoubné novotvary, které se mohou jako 
první projevit na noze, vč. histologie a vlastního zásahu (che-
moterapie, ozařování, excise, amputace).

Nezbytnou součástí každé takto vysoce odborné a společenské 
akce bývá slavnostní raut. Pořadatelé a sponzoři využili tropic-
kou zahradu s lagunou hotelu Hilton. Zde se představili umělci 
z Národního polynéského centra s pásmem písní a tanců náro-
dů Polynésie. Viděli jsme novozélandský tanec Haka, tanec 
tonžských bojovníků, kde „nejštíhlejší” tanečník měl dobrých 
120 kg, nemohly chybět ani lyrické hawaijské písně a tance 
s ladnými pohyby těl místních krásek...
Velkým zážitkem byly pro všechny účastníky návštěvy svě-
toznámé pláže Waikiki, která začíná právě resortem hotelu 
Hilton, s večerním posezením v přilehlých restauracích u dobré-
ho Chardonnay s pohledem na zapadající slunce. Nechyběl ani 
celodenní výlet po krásách ostrova Oahu, s návštěvou svě-
toznámých plantáží ananasů Dole. Středem ostrova se táhne 
mohutné pohoří, které zachycuje dešťové srážky před jejich 
pokračováním na slunné jižní pobřeží s nejlepšími světovými 
hotely, a tak prakticky každodenně můžeme spatřit pro Hawaii 
typickou duhu - která je součástí oficiální SPZ pro auta. Tropické 
stálé podnebí, kdy v létě bývá kolem 30 st. C a v zimě kolem 
26 stupňů, patří k obrovským lákadlům zejména pro americké 
turisty. Hawaii je však zaslíbenou zemí i pro Japonce a Korejce, 
kterých je zde velké množství.
Na pláž Waikiki navazuje síť luxusních hotelů, obchodů, restau-
rací, barů a diskoték, které jsou každodenním lákadlem pro 
večerní vycházky, nákupy i posezení. Vše je zde i při velké ná-
vštěvnosti doslova z celého světa poklidné, pohodové a luxus-
ní. Inu prostě pohoda - jako na Hawaii...
Aloha from Hawaii.

MUDr. Miroslav Havrda,  
1. viceprezident České podiatrické společnosti (člen FIP)  
a člen American Podiatric Medical Association
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V rámci národního kongresu vystavovalo v Kongresovém centru cel-
kem 80 firem. Vystavovaly zde firmy dermatologické: např. Mrz, 
Anacor a Kerasal, firmy zabývající se obuví: Asics, Brooks, Dr. Comfort, 
Medi USA, New Balance, Spenco, Vionic, Superfeet, firmy diagnostic-
ké: 20/20 Imaging, Vasamed a např. firma TigerView, která zde před-
stavila velmi zajímavý RTG přístroj pro vyšetření plosky a nohy v zátě-
ži. Další firmy se zabývaly lékařskou podporou: Smith a Nephew, 
SteriShoe, Neurogenix, Cardiovascular Systems, Biomet Bone Hea-
ling, Biofreeze atd. Velké zastoupení měly firmy s  ortézami: DJO, 
Footbalance, Footmax a MEDI USA, které zde představilo revoluční 
karbonovou vložku. Dále se zde prezentovaly v  Česku velmi dobře 
známé značky Superfeet a Vasyli. Malé stánky zde měly také různé 
podiatrické organizace: Americký výbor pro chirurgii nohy a kotníku, 
Americký výbor lékařské podiatrie, Americká asociace podiatrických 
dermatologů, Společnost neurochirurgů končetin a celá řada vyso-
kých škol pro americké podiatry a podiatrické asistenty. Dokonce zde 
byl i stánek s náborem podiatrů do US Army.
Přes velkou účast firem mne a celou řadu dalších odborníků zcela 
zákonitě zaujala malá rodinná firma Support The Foot, která dle ma-
jitelky, paní Lori Coates, vystavovala vůbec poprvé.
Její mladý syn, který aktivně sportuje, vymyslel speciální fixaci nohy, 
která nahrazuje pro pacienta poměrně náročné tejpování nohy a cho-

didla tejpovací páskou. Ve spolupráci se známou firmou 3M navrhl 
podpůrnou nožní objímku (Support Foot Strap) kterou si může i sám 
pacient zcela ideálně zafixovat nohu během necelé minuty. Fixace je 
vyrobena z materiálu, který se používá pro pevné tejpy, pod sníma-
telnou papírovou fólií je bavlněná látka pokryta hypoalergenním le-
pidlem bez obsahu latexu. Sám jsem si přímo ve stánku nechal strap 
nalepit na nohu a celý den si mohl vyzkoušet podporu a zvýšenou 
stabilitu své nohy v sandálu. Paráda. Hlavní diagnosou, pro kterou byl 
tento produkt vyroben, je plantární fascitida, kterou podle statistik 
trpí v USA 2 miliony lidí. Další uplatnění však najde při přetížení po-
délné klenby, k odlehčení nohy při patní ostruze nebo bursitidě paty, 
pomáhá stabilizací nohy při léčbě syndromu holeňových dlah či 
přetížení Achillovy šlachy. Tato jednoduchá, rychlá a velmi účinná 
fixace nohy má svoje využití při prakticky jakýchkoliv bolestech nohy 
a chodidla, při artróze či akutním zánětu nohy, své maximální využi-
tí najde u všech typů dynamických sportů, které přetěžují dolní kon-
četiny - během počínaje a sálovými a raketovými sporty konče. Jedi-
nou kontraindikací je alergie na lepidlo, kterou jsem však za 30 let, co 
provádím tejpování, viděl v malém rozsahu pouze jednou. Výrobek 
mne tak nadchl, že jsem si na místě zakoupil několik desítek kusů 
a již jsem se domluvil s firmou na distribuci v rámci České a Slovenské 
republiky.  MUDr. Miroslav Havrda

Výstava na kongresu APMA v USA
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občanské sdružení 
naděje pro každého

pořádá 6. ročník setkání zdravotníků na téma

 Diabetologický a podiatrický 
den 2015 

v sobotu 25. dubna 2015
v apartmánového domě landek v ostravě - petřkovicích

Ing. Jaroslav Šedlbauer

Stejně jako v minulých letech zůstává výše členského příspěvku pro rok 2015 ve výši 550,- Kč. Máte možnost hradit 
členský příspěvek na rok 2015 již od 15.12. 2014. Na sjezdu v Bohdanči došlo ke změně Stanov, bylo odsouhlaseno, že 
platba členského příspěvku je spatná do 28. 2. příslušného kalendářního roku, což v praxi znamená, že úhrada za členství 
pro rok 2015 musí proběhnout do 28.2. 2015.
K úhradě použijte poštovní poukázku typu A, která je přílohou čísla 3/2014 časopisu Podiatrické listy. Nezapomeňte vy-
plnit variabilní symbol, kterým je vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce uveďte svoje příjmení a jméno bez diakritiky.
Členský příspěvek na rok 2015 ve výši 550,- Kč můžete uhradit bezhotovostním převodem prostřednictvím bankovního 
převodu ve prospěch účtu: 101 104 39 59/5500, variabilní symbol = členské číslo, do zprávy pro příjemce uveďte pří-
jmení a jméno( bez diakritiky).
Platí-li členský příspěvek za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, uveďte do zprávy pro příjemce svoje příjmení a jméno 
i členské číslo, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit. 
Informace k platbě pro naše členy ze Slovenska: členský příspěvek na rok 2015 ve výši 550,- Kč uhraďte  
na Raiffeisen bank, pobočka  Praha 4, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ1455000000001011043959,  
majitel účtu: Česká podiatrická společnost, U vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10-Vršovice.

MUDr. Marie Součková - prezidentka, tel.: 602 182 323  e-mail: podiatrie@seznam.cz

Informace k platbě členského příspěvku 
na rok 2015

Pozvánka



MEZINÁRODNÍ VELETRHY 
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ, 

ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU, WELLNESS A SPA

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA
PRAHA 9 – LETŇANY

13. – 14. 3. 2015
4. – 5. 9. 2015

VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH 
STÁNKŮ A CELODENNÍ 
ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, relaxace 
a regenerace

• Aromaterapie, masáže
• Soutěže v líčení, účesech, 

nail artu a manikúře
• Kadeřnické show
• Módní přehlídky
• Současné trendy v kosmetické 

péči i líčení
• Celodenní program péče o nohy: 

na stánku ČPS, v odborných 
saloncích i nabídka produktů 
na výstavních stáncích.

15%
 SLEVA PRO

VYSTAVOVATELE ČPS

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

13. – 14. března 2015



19. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA opět 
v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 

v předjarním týdnu

13. a 14. března 2015
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky více 
než tři stovky vystavovatelů zastupujících několik set známých a  prestižních značek 
profesionální kosmetiky s  přípravky pro wellness, spa, lázeňskou a  hotelovou péči 
i výrobky pro finální spotřebitele. 
Do popředí zájmu se dostávají především přírodní produkty.

Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V  několika saloncích i  na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím 
metodám a  anti-aging péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče 
o zdraví i vzdělávání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat přední 
odborníci, partnery pro odbornou spolupráci budou nejvýznamnější oborová sdružení. 
Atraktivní program bude připraven pro zájemce o  aromaterapii, podiatrickou péči či péči 
o ruce a nehty.

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2015
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou prezentovány již tradičně v podání vizážistů 
Pavla Bauera i Štěpánky Podroužkové, stejně tak na podiu předvedou své úspěšné kadeřnické 
show Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková, Honza Špilar a  další úspěšní 
kadeřníci, vizážisté a stylisté. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady českých 
miss a dalších známých tváří show businessu za účasti předních návrhářů, butiků a oděvních 
značek.

Soutěže veletrhu
K  programu budou nedílně patřit každoroční prestižní klání. K „highlights“ se řadí dlouho 
očekávaná týmová soutěž Pavla Bauera „CREATIVE IMAGE TEAM“ (tým tvoří vizážista, kadeřník 
a  modelka), další prestižní soutěží bude FOTOMAKE-UP pořádaný skvělou vizážistkou 
a mezinárodní mistryní 2002 Štěpánkou Podroužkovou, soutěžit se bude v prodlužování řas, 
manikúře, nail artu, v  naturálním fitness. K  jaru budou také tradičně patřit finálové soutěže 
juniorů v líčení, účesové tvorbě i v oděvním designu.

Program z oboru Podiatrie
Pro členy České podiatrické společnosti a  všechny, kteří mají zájem o  podiatrickou péči,  
je připraven pro oba dny veletrhu atraktivní program v  odborných saloncích i  na stánku  
České podiatrické společnosti, stejně tak nabídka produktů na stáncích řady vystavovatelů. 
Více o programu na webu České podiatrické společnosti www.podiatrie.cz

Členové ČPS mohou obdržet vstupenky na veletrh zdarma.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto další informace  
pro jarní veletrh najdete na: www.WorldOfBeauty.cz

Další informace můžete najít i na našich stránkách na Facebooku: 
www.facebook.com/KosmetickyVeletrh



Je pátek dopoledne 7.11. 2014 a účastníci relaxu postupně 
přijíždějí do villa Charlotta v Karlových Varech. Počasí je chlad-
né, ale neprší, ráno byla trošku mlha, která opadla a prosvítá 
sluníčko. Začíná víkend plný překvapení. Většina z nás relaxuje 
na procedurách a vychutnává si báječnou masáž. Mnozí odchá-
zejí na prohlídku nedalekého muzea voskových figurín, které 
se nachází v  novogotickém kostele sv. Lukáše. Expozici tvoří 
nejstarší voskové figuríny, které představují politiky, králov-
skou rodinu a mnoho dalších významných osobností. Jsou 
oděny do dobových kostýmů. Figury byly vytvořeny výhradně 
ručně Madame Tussauds a byly dovezeny z  londýnského mu-
zea. První výstava voskových figurín byla v Londýně roce 1770.
Někteří využívají chvíle před večerem k návštěvě butiků. Nikdo 
neví, kam se večer vydáme, je to malé tajemství. Jsou připra-
veny vozy a odvážejí nás na zámeček Doubí u Karlových Varů. 
Cestou se jen tak mezi řečí zeptám: „Máte rádi Vánoce?” Všichni 
odpovídají ano. Oddychla jsem si. A už jsme u zámečku. Je již 
večer a zámeček svítí s celým nápisem mezi girlandami světel 
Vánoční dům - údivy na tvářích, fotoaparáty cvakají a my se 
vydáváme po schodech do zámečku. Po průchodu vstupní bra-
nou na nádvoří zámku nás uvítá betlém a najednou se ocitáme 
v krásně vánočním světě. Vše je nádherně vánočně vyzdobeno. 
Procházíme místnostmi zámku s různě ozdobenými vánočními 
stromy, díváme se na ručně malované ozdoby, nádherné deko-
race, vítají nás usměvaví sněhuláci, něžní andílci, blikající 
světýlka a hořící svíčky. Děti si pak přijdou na své ve speciální 
vánoční vesničce s vláčky Merkur Toys. Nakupujeme a nevíme, 
co si dřív vybrat. Vše je tak krásné a příjemné, ale už je čas pře-
jít do Andělské kavárny, kde se mísí vůně cukroví a typicky vá-
nočního koření s vůní purpury a z reproduktorů se line pomalá, 
klidná vánoční hudba. Pochutnáváme si na cukrovíčku a popí-
jíme punč, cítíme se tak hezky jako v dětství doma u maminky 
o Vánocích. Malý dárek na vzpomínku a loučíme se s poklidnou 
atmosférou i neobyčejně příjemnými lidmi, které všichni obdi-
vujeme. Představte si, že tato výstava je celoroční, takže máte 
možnost vychutnat si v parném létě atmosféru Vánoc. Zní to 
neuvěřitelně, ale je to tak. Vracíme se a po večeři u sklenky 
dobrého vína, povídáme a povídáme a už je půlnoc, a tak ho-
nem na kutě. Zítra je také den a dosti náročný.
Krásné sobotní ráno plné slunce nás láka na procházku, ale 
ještě si musíme počkat. Paní průvodkyně Evelína přijde až po 
obědě a my se s ní pak vydáme na cestu po Karlových Varech. 

www.podiatrie.cz22

vzhůru po schodech za překvapením

Relaxační pobyt spojený  
se vzděláváním členů a sympatizantů

 7.-9.11. 2014 v Karlových Varech

sněhové vánoční království
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Čekají na nás vodoléčebné procedury a malý oddych. Úderem 
14. hodiny odcházíme společně a cestou posloucháme nádher-
ný výklad o stavbách, osídlení K. Varů, o první návštěvě Karla 
IV., privilegiích a také si povídáme o Goethovi. Johann Wolf-
gang von Goethe (1749-1832) patří k nejslavnějším návštěvní-
kům lázeňského města Karlovy Vary. Až daleko za ním skončili 
populární císaři, carové, umělci i kosmonauti. Goethe pobral od 
každého trochu. Byl nejen básníkem, ale také politikem, práv-
níkem, vědcem i cestovatelem. A v neposlední řadě také zedná-
řem a  ještě k tomu milencem bez opětované lásky. Navštívil 
lázeňské město třináctkrát a strávil v Karlových Varech celkem 
tři roky života. S Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi je spja-
to také Goethovo poslední citové vzplanutí. Ve věku 74 let se 
zamiloval do devatenáctileté Ulriky von Levetzow. Když se mu 
po několikaleté známosti dostalo roku 1823 zdvořilého odmít-
nutí a rodiče ji odvezli, odcestoval do Výmaru a již nikdy se do 
Čech nevrátil. Goethovy lázeňské pobyty připomíná v Karlových 
Varech především pět domů, v nichž během svých pobytů byd-
lel (Bílý zajíc, Mozart, Madrid, Tři mouřeníni, Strauss). Goethovo 
jméno zvěčňují také pamětní desky, busta a název jedné z nej-
krásnějších promenádních cest Goethova stezka.
Vydáváme se ke karlovarskému vřídlu. Vřídlo je oficiální název 
pro největší pramen termální vody v Karlových Varech, který je 
s teplotou 73,4 °C zároveň nejteplejším termálním pramenem 
Čech. Voda je v blízkém okolí kolonády jímána čtyřmi účelový-
mi vrty až 88 m hlubokými a potrubím rozváděna přes sepa-
rační a akumulační nádoby do jednotlivých balneoprovozů. 
Voda z jednoho vrtu je přiváděna bez separace plynu přímo do 
fontány. Tento gejzír vydá za minutu průměrně 2.000 litrů mi-
nerální vody. Dnes je jediným pramenem využívaným ke kou-
pelím. Vřídlo se ale užívá i při pitné kúře. V prostoru kolonády je 
umístěno celkem 5 stojanů s vřídelní vodou o teplotách 72, 57 
a 41 °C. Uprostřed krásného pavilonu je umístěna socha Hygie. 
Slovo „hygiena“, a od něj odvozené výrazy, je spojeno s dávnou 
minulostí. Vše začalo u proslulého řeckého lékaře a později 
boha lékařství Asklépia (lat. Aesculapius, česky Eskulap), syna 
boha Apollóna a nymfy Korónidy (v řecké mytologii dcery Dio-
vy). Jako bůh byl uctíván teprve od 7. až 6. stol. př. n.l. Jeho 
dcera Hygieia (lat. Hygia, česky Hygie), zosobňující zdraví, byla 
často zobrazována jako mladá dívka krmící hada z misky. Tento 
symbol se udržel ve zdravotnictví dodnes a její jméno dalo 
vznik pojmu „hygiena“ (řec. hygieia - zdraví, hygieinos - zdraví 
prospěšný). 
Pomalu se vydáváme cestou podél kolonád, ochutnáváme pra-
meny a posloucháme paní Evelínu. Čas se nachýlil a my máme 
objednanou prohlídku muzea Becherovky. 
Kvapem se blížíme k budově a vstupujeme do míst s nezamě-
nitelnou vůní známého české bylinného likéru Becherovky, 
která má historii výroby více než 200 let. Hledíme pod pokličku 
tajů její výroby a skladování. Seznamujeme se s produkcí svě-

Sadová kolonáda u Hadího pramene

Není nad moravské cukroví

Věrka s Luďkem už autem jezdit nebudou
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toznámé likérky, s předměty, které se užívaly nebo užívají při 
její výrobě. V rámci vstupného sledujeme unikátní film natoče-
ný pro Becherovku bratry Cabanovými a samozřejmostí je 
ochutnávka z „13.” pramene. Loučíme se s  naší průvodkyní 
a jdeme zpět do villy Charlotta na večeři. 
Opět přejíždíme vozy do centra zábavy - Four Bowl Karlovy 
Vary, kde se určitě nudit nebudeme. Rychle se rozdělujeme do 
4 družstev po 6 a obsazujeme dvě bowlingové dráhy. Souboj 
začíná. První a druhé družstvo nasazuje vysokou laťku. Výhra je 
těsná, ale ještě mají šanci členové třetího a čtvrtého družstva. 
Musíme se dobře občerstvit a posílit. Konzumujeme skvělé 
kuřecí nudličky - malé řízečky a tatarák s  topinkou, zapíjíme 
dobrým mokem a už jdeme do boje. Asi jsme se příliš unesli 
dobrou krmí, a tak výkon prvního družstva nepřekonáváme. 
Nevadí, ještě vše zopakujeme, výměna a odpočinek a najed-
nou je půlnoc. První místo si obhájilo první družstvo (Alenka, 
Maruška, Hanička, druhá Alenka, Miriam a Standa), blahopře-
jeme a výhra sektu je raz dva pryč. Odjíždíme opět auty a ně-
kteří se vydáváme ještě procházkou zpátky pěšky půlnočními 
Karlovými Vary.
Ach, jak rychle to vše uběhlo. Mirek Havrda začíná v havajském 
oblečení poutavě povídat o svém pobytu na konferenci APMA 
v červenci t.r. Má nádhernou prezentaci nejen z konference, ale 
i z místní nemocnice, z podiatrického pracoviště a ukazuje i pár 
fotografií ze společné dovolené. A nyní ukazuje největší hit 
výstavy - strap. Hodně z  nás si jej nasazuje, protože nás bolí 
nožky a skvěle nám od bolesti pomáhá. Je to účinná novinka, 
která se u nás zatím. Nyní se dostávám ke slovu, ale ještě před-
tím od Mirka dostávám náhrdelník z mušliček z Havaje na pa-
mátku. Nádherné. Ale už honem k povídání, čase neúprosně 
běží. Hovořím o vzdělávání u nás, v  Německu, v  Polsku, na 
Slovensku a o systému propracování se k oboru. Vše jde pozvol-
nými kroky na všech úrovních. Vysvětluji situaci v ČR, jak si vy-
počítat cenu za práci a porovnávám ceny za pedikérské ošetře-
ní v  Německu, včetně jejich výpočtů a cílů profesních svazů. 
Hovořím o sponzorech, nově navázaných kontaktech a o koná-
ní 14. volebního sjezdu v hotelu Olšanka v Praze. Nyní už mohu 
říct, že přijede na náš sjezd Dr. Matthew G. Garoufalis - Imme-
diate Past President, American Podiatric Medical Association, 
Vice President, FIP s manželkou a bude hovořit nejen o vzdělá-
vání v USA, ale také o novinkách ve FIPu.
Každý den dostáváme něco. V  pátek dáreček ve Vánočním 
domě, včera jsem rozdala lázeňské pohárky s obrázkem Karlo-
vých Varů a výčtem všech pramenů. Já a Miriam dostáváme od 
všech krásná „pítka” a mls s poděkováním za organizaci relaxu. 
Mnozí byli v Karlových Varech poprvé a jsou nadšeni. 
Tak snad zase někde jinde příště.

MUDr. Marie Součková

Společně na procházce

Becherovka chutnala všem

Profesionálové u sochy Hygie



Tradičně počátkem měsíce září se na výstavišti v Letňanech konal veletrh World 
of Beauty and Spa, kterého se zúčastnila i Česká podiatrická společnost. Na 
stánku ČPS probíhaly konzultace ohledně problémů klientů a oba dny probíhala 
registrace nových členů do naší společnosti. Členky řídící a dozorčí rady společ-
nosti trpělivě odpovídaly na dotazy nejen z  řad veřejnosti. Návštěvníci měli 
možnost využít zcela zdarma screeningové podiatrické vyšetření.
Na hlavním pódiu pohovořil o životě T. Bati ředitel Nadace T. Bati pan Ing. Velév 
a pro členy České podiatrické společnosti v rámci prezentace rozvedl myšlenky 
podnikání na principech T. Bati. Obrovskému zájmu se těšil 5. Workshop, které-
ho se zúčastnilo 68 členů a sympatizantů. 
V pátek 5.9. 2014 přednášel MUDr. Miroslav Koliba o Syndromu diabetické nohy 
a také MUDr. Robert Bém Ph. D z IKEMU seznámil přítomné s provozem na po-
diatrické ambulanci vedené diabetologem. Obě přednášky se těšily velkému 
zájmu. MUDr. Lucie Kotlárová zaujala přítomné přednáškou o významu vitamí-
nu C při léčbě onkologicky nemocných a seznámila s  nejnovějšími výzkumy 
aplikace vitamínu C nitrožilně.
Sobota 6.9. 2014 patřila Dermatologii. MUDr. Iva Žampachová kurz pojala nejen 
pro začátečníky v  oblasti péče o nohu, ale byl to vlastně takový refresh pro 
všechny, kteří si chtěli prohloubit vědomosti. V odpoledních hodinách proběhla 
ukázka Vegan výrobků s praktickým předvedením manikúry v podání Veroniky 
Mořkovské. MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Veletrh 
v Letňanech
podzim 5. - 6.9. 2014
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Péče o pacienta se syndromem diabetické nohy  
v podiatrické ambulanci vedené diabetologem

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MUDr. Michal Dubský, Ph.D., MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) je definován jako infekce, ulcerace nebo destrukce hlubo-
kých tkání nohy spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické 
choroby dolních končetin (noha = část končetiny distálně od kotníku). Syndrom diabetic-
ké nohy postihuje 15-25 % všech diabetiků. Amputaci u pacientů s  diabetem v 85 % 
předchází ulcerace nohy (obr. 1), přičemž 4 z 5 ulcerací jsou způsobeny vnějším trauma-
tem, nejčastěji při nošení nevhodné obuvi. S léčbou SDN jsou spojeny i vysoké finanční 
náklady. Prognóza pacientů se SDN je velmi nepříznivá, často srovnatelná se závažnými 
onkologickými onemocněními.
Komplexní péče o tyto pacienty je zajišťována především podiatrickými ambulancemi 
vedených diabetologem; seznam těchto ambulancí je uveden na webových stránkách 
České diabetologické společnosti (www.diab.cz).

Patogeneze
V minulosti byla studována celá řada rizikových faktorů pro vznik syndromu diabetické nohy. 

Mezi nejvýznamnější prokázané rizikové faktory ulcerace u pacientů s diabetem patří diabe-
tická neuropatie (senzomotorická, autonomní), angiopatie (makro- 
i mikrovaskulární) a zvýšený plantární tlak. Na vzniku ulcerací se také 

podílejí zevní faktory, jako jsou trauma, nevhodná 
obuv a infekce. Nesmíme opomenout vliv kouření, 
kompenzace diabetu a další faktory ovlivňující vznik 

neuropatie a ischémie. Konečným 
stádiem SDN je amputace posti-
žené končetiny. Cesta od zdravé 
končetiny až k  její amputaci je 
označována jako schody k  am-

putaci (viz. obr. 2).
Diagnostika
Pacienti nezřídka podceňují rizika syndromu 
diabetické nohy a přichází pozdě. Je proto nezbytné 
se zaměřit na prevenci a včasnou diagnostiku SDN 
aktivním vyhledáváním rizikových pacientů. Každý pacient 
s diabetem by tak měl mít pravidelně zkontrolovány dolní končetiny 
praktickým lékařem, diabetologem či jiným lékařem, nebo alespoň
 zdravotní sestrou. Frekvence kontrol v závislosti na míře rizika je uvedena 
v Tab. 1. V časné diagnostice SDN může hrát významnou roli i pedikér, který,  
pokud je dobře proškolen, může u pacienta rozpoznat časné stádia SDN a doporučit 
pacientovi včasnou návštěvu podiatrické ambulance.

PoDiatrické listy 3/2014

www.podiatrie.cz26

obr. 1: Ulcerace v rámci syndromu diabetické nohy

obr. 2: Schody k amputaci
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1. neuropatie
V  rámci anamnézy zjišťujeme přítomnost příznaků periferní 
neuropatie- parestézie, křeče, bolesti dolních končetin obzvláš-
tě v noci, s možnou úlevou při chůzi. Dále se pacienta ptáme na 
citlivost dolních končetin. Při fyzikálním vyšetření hodnotíme 
citlivost dolních končetin na tlak, teplo, dotyk, vibrace, kde při 
periferní polyneuropatii je typické porušení citlivosti tzv. „po-
nožková“ distribuce - neřídí se nervovými kořeny. Citlivost na 
dotyk vyšetřujeme pomocí Semmes-Weinsteinových monofi-
lament (tlak 10g), kde se hodnotí počet správně lokalizovaných 
dotyků monofilamenta na noze. Biothesiometr pak používáme 
ke stanovení vibrační citlivosti na noze. Výsledek je uveden ve 
voltech (V) a při hodnotě nad 25 V pak hovoříme o těžké peri-
ferní neuropatii. Další možností vyšetření periferní neuropatie 
je elektromyelografie (EMG).

2. ischémie
V počátečním stádiu ischemické choroby dolních končetin ne-
musí pacient pociťovat žádné příznaky. Zřídka se může isché-
mie projevit typickým příznakem - klaudikačními bolestmi, 
které se objevují nejčastěji v oblasti lýtka při chůzi. Pacient je 
pak nucen pro bolest po určité vzdálenosti zastavit (klaudikační 
vzdálenost) a bolest pak během několika málo minut zcela us-
tupuje. Bohužel u pacientů s  diabetem může být tato bolest 
lokalizována až v oblasti nohy, což často vede k mylné diagnó-
ze, nebo se projeví až v dalším stádiu onemocnění, pro které 

jsou typické klidové bolesti. Prokrvení dolních končetin zjišťu-
jeme pomocí palpace tepen (arteria femoralis, poplitea, tibialis 
posterior a dorsalis penis) a auskultace arteria femoralis. Dále 
měříme periferní tepenné tlaky Dopplerem (index kotník/
paže- normální rozmezí 0,8-1,2), transkutánní kyslík na dorzu 
nohy (normálně › 40 mmHg) a palcové tlaky. Speciálním vyšet-
řením při podezření na stenózu nebo obliteraci tepen dolních 
končetin je angiografie, ať už klasická, nebo CT či MR.

3. zvýšený plantární tlak
Diabetická neuropatie je příčinou vzniku deformit nohou dia-
betiků, což vede ke vzniku přetížených oblastí nohy. Tyto oblas-
ti jsou pak velmi rizikové ze vzniku ulcerace, nebo jsou příčinou 
jejího dlouhodobého nehojení. Rozložení plantárních tlaků vy-
šetřujeme pomocí pedobarografů, které dokáží stanovit přesné 
rozmístění přetížených oblastí, a to i během chůze.

4. infekce
Mezi lokální známky infekce nohy patří zarudnutí, otok, pato-
logická sekrece z  rány a zvýšená lokální teplota. U diabetiků 
nemusí být vyjádřeny celkové příznaky infekce; např. horečka 
bývá přítomna jen asi u poloviny pacientů se závažným lokál-
ním nálezem. Kultivační vyšetření z rány pak umožňuje cílenou 
antibiotickou léčbu, která je často delší než u infikovaných ulce-
rací v jiné lokalizaci. Závažnou komplikací infekce nohy je osteo- 
myelida, kterou diagnostikujeme rentgenologicky. 

diagnostika syndromu diabetické nohy se opírá především o zjištění stupně  
neuropatie, ischémie, infekce a míst s vysokým plantárním tlakem.

Prevence a edukace
Prevence SDN je nezbytnou součástí péče o pacienty se syn-
dromem diabetické nohy. V primární prevenci se snažíme najít 
pacienty s vysokým rizikem vzniku diabetických ulcerací. Jed-
ná se o pacienty s neuropatií, ICHDK, deformitami nohou, či 
s  přítomnými pre-ulceracemi (např. hyperkeratózami). Pre-
venci sekundární provádíme u pacientů s již vyléčenou ulcera-
cí. Vzhledem k vysokému počtu pacientů v riziku SDN a nízké-
mu počtu podiatrických ambulancí se na prevenci SDN mohou 
aktivně podílet i pedikéři. U pacientů v riziku SDN je indikova-
ná vhodná preventivní obuv. 

Správná preventivní obuv by měla  
splňovat následující kritéria:
7  Dostatečná délka, ale i šíře a hloubka boty 
7  Tvrdá podrážka bez podpatku vyšším než 20 - 25 mm 
7   Měkký svršek beze švů 
7   Uzavřený střih svršku se šněrováním nebo velkro-páskem 
7   Měkké polstrování uvnitř boty - bez výstupků
7   Odolná vyměnitelná vložka
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Léčba syndromu diabetické nohy je často obtížná a její úspěš-
nost velmi závisí na jejím včasném zahájení. Musí být komplex-
ní, což vyžaduje spolupráci celé řady odborníků. 
Mezi nejdůležitější opatření při léčbě diabetických ulcerací je 
jejich maximální odlehčení. Bez odstranění tlaku na ulceraci 
je hojení velmi obtížné, prodlužuje se významně jeho délka a je 
vysoké riziko přechodu akutního defektu do chronického stádia. 
Terapie chronického defektu je pak mnohem náročnější, nezříd-
ka pak vyžaduje delší a nákladnou terapii. K odlehčení defektů 
využíváme celou řadu opatření a pomůcek. Mezi tyto pomůcky 
patří terapeutická obuv, kontaktní semirigidní fixace, ortézy, 
které se používají současně s podpažními berlemi. Zvláštní sku-
pinu tvoří speciální odlehčovací vložky, individuálně vyrobené 
dle typu a lokalizace defektu, které pak můžeme vložit do tera-
peutické obuvi nebo ortézy. Při výskytu defektů na obou dol-
ních končetinách je nutné odlehčení pomocí pojízdných vozíků. 
Ve zvláštních případech indikujeme klid na lůžku. Pacienti s dia-
betickými ulceracemi nohy nesmí chodit bez prostředků zajišťu-
jících úplné odlehčení ulcerace (každý krok se počítá!). Užívání 
pomůcek k odlehčení je nutné i v domácím prostředí; studie 
ukazují, že pacienti v domácím prostředí nachodí přibližně stej-

nou vzdálenost jako při pohybu mimo domov, přičemž míra 
aktivity je přímo úměrná riziku ulcerace. 
U pacientů s prokázanou ischemickou chorobou dolních konče-
tin a nehojící se ulcerací nohy je možností volby provedení an-
gioplastiky (PTA) nebo periferního by-passu, v poslední době je 
i možnost léčby pomocí kmenových buněk. V případě přítom-
nosti známek infekce (otok, erytém, patologická sekrece z rány, 
zvýšená lokální teplota) je nutno zahájit adekvátní antibiotic-
kou terapii - nejprve empirickou, posléze dle klinického obrazu 
a výsledku kultivace z  rány cílenou. Další nezbytnou součástí 
terapie diabetických ulcerací je lokální léčba. V první fázi je ne-
zbytný debridement - očištění rány a snesení hyperkeratóz. 
Podle typu rány pak přikládáme vhodné krytí. V současné době 
existuje celá řada typů krytí - inertní, antiseptické, hydrogely, 
algináty, hydrokoloidy, pěny (polyuretany), silikony, vlákna. 
Volba správného krytí pak může přispět k urychlení hojení ul-
cerace. Mezi moderní lokální léčbu patří léčba larvami, lokál-
ním podtlakem, ozónem a kyslíkem. Nesmíme opomenou na 
léčbu edémů, kompenzace diabetu a léčbu dalších onemocně-
ní ovlivňující hojení.

Velmi důležitou součástí v péči o pacienty v riziku nebo se SDN 
je edukace. Edukace v péči o nohy a motivace pacientů k nošení 
vhodné obuvi by zcela jistě měly být nespornou součástí kom-
plexního programu o pacienty s rizikem vzniku nebo s přítom-
ností syndromu diabetické nohy. Edukováni by měli být přede-
vším pacienti s  vysokým rizikem ulcerace. Edukace musí být 
jednoduchá, výstižná, důsledná a opakovaná - to znamená 
během každé kontroly v podiatrické a diabetologické ambulan-
ci, či během hospitalizace v nemocnici. 

Nejdůležitější součástí edukace je poučení 
pacientů a jejich rodinných příslušníků  
o následujících opatřeních:
7   Denní prohlížení nohou a včasná návštěva lékaře nebo 

podiatrické sestry při zjištění poranění, vředu, větších 
otlaků, puchýřů, zarudnutí kůže, gangrény, bolestivosti, 
otoku, deformit apod.

7  Denní péče o nohy včetně pedikúry
7  Výběr vhodné obuvi 

Klasifikace
Defekty dle etiologie dělíme na neuropatické, neuroischemické a ischemické. Je však zřejmé, že naprostá většina defektů je smíše-
né etiologie, pouze dominuje buď neuropatie, nebo ischémie. Neuropatie byla prokázána u 85 - 90 % diabetiků s ulcerací, kdežto 
ischémie u přibližně 45 %. Mimo výše zmíněné klasifikace existuje celá řada klasifikačních systémů, přičemž nejpoužívanější jsou 
Wagnerova klasifikace (zohledňující především hloubku ulcerace) a Texaská klasifikace (zohledňující přítomnost infekce a isché-
mie). 

Léčba
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Kategorie rizika Charakteristika Frekvence kontrol

0 = nízké riziko Zachována protektivní citlivost 1 x ročně

1 = střední riziko Senzorická neuropatie, bez deformit, bez anamnézy ulcerací  
a amputací Každých 6 měsíců

2 = vysoké riziko Senzorická neuropatie, přítomnost deformit, bez anamnézy  
ulcerací a amputací Každé 3 měsíce

3 = velmi vysoké riziko Senzorická neuropatie, přítomnost ulcerací a amputací  
v anamnéze Každý 1-3 měsíc

Charcotova neuropatická  
osteoarthropatie
Charcotova neuropatická osteoarthropatie je chronické, progresivní 
onemocnění kostí a kloubů nohou vznikající na podkladě neuropatie 
(obr. 3). Nejčastější příčinou periferní neuropatie je diabetes mellitus. 
V akutním stádiu onemocnění je noha oteklá, zarudlá a se zvýšenou 
kožní teplotou. V tomto stádiu často není stanovena správná diagnó-
za, takže u řady pacientů dochází ke vzniku závažných deformit nohy. 
Základní diagnostickou metodou je čtyřfázová dynamická scintigra-
fie skeletu, popř. magnetická resonance. Diagnostika pomocí RTG 
vyšetření je pozdní, často až ve stádiu komplikací (dislokace, fraktu-
ry). Léčba aktivního stádia Charcotovy neuropatické osteoarthropatie 
spočívá zejména v maximálním odlehčení postižené končetiny. 
V chronickém stádiu onemocnění, zvláště pak u pacientů s deformi-
tami, je nutno zajistit adekvátní ortopedickou obuv jako prevenci 
vzniku ulcerací.

Tabulka 1: Kategorizace rizika syndromu diabetické nohy a frekvence kontrol

obr. 3: Charcotova neuropatická osteoarthropatie

Závěr
Syndrom diabetické nohy je významný faktor podílející se na morbiditě a mortalitě pacientů s diabetem. Je proto nezbytné 
aktivně vyhledávat rizikové pacienty a případně včas zahájit adekvátní terapii, abychom předešli relativně vysokému počtu 
amputací u pacientů s diabetem, a tím i snížení kvality jejich života. Významným pomocníkem, zejména v prevenci syndro-
mu diabetické nohy, může být dobře vyškolený pedikér.

MUDr. Robert Bém, Ph.D., Centrum diabetologie IKEM Praha
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Charakteristika přístroje:
 dva osvědčené terapeutické programy P1 a P2
 program P3 s možností osobního nastavení
 nastavitelná doba aplikace a intenzita mag. pole
 chod přístroje lze kdykoliv pozastavit i ukončit
 zobrazení parametrů chodu přístroje na displeji
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Magnetoterapeutický přístroj revoluční konstrukce, kdy je řídící elektronika umístěna přímo 
v aplikátoru, který má tvar kruhového toroidu - torusu. Napájení tohoto celku je zajištěno 

Tímto řešením vznikl velmi praktický ruční přístroj s univerzálním použitím jak v léčebné, tak  
i rehabilitační praxi a v oblasti prevence. Prostřednictvím vložené elektromagnetické cívky 
vytváří kolem sebe pulzní magnetické pole vhodných biotropních parametrů, zajišťujících 
vysokou léčebnou účinnost při minimální energetické zátěži pacienta.

Přístroj  je určen především pro individuální ošetřování. Příkladem mohou být sportovci, kteří 
trpí častými zhmožděninami, otoky, výrony a svalovou únavou. V horších případech přístroj 
poslouží k urychlení hojení zlomenin a ran. Významný je účinek přístroje na posilování 
imunitního systému a zlepšení buněčného a tím i tkáňového metabolismu.  

Přístroj lze samozřejmě použít na veškerá onemocnění, uvedená v přehledu účinků pulzního 
magnetického pole.



Magnetoterapie patří k fyziatrickým léčebným meto-
dám. Je využívána již stovky let, její princip byl oficiálně 
patentován E. Smithem již v roce 1869. U této metody je 
ovšem možno oprávněně použít okřídlené rčení „již staří 
Římané...“, neboť je doloženo využívání magnetického 
pole pro léčebné účely právě ve starověkém Římě i Řec-
ku. Obecně platí, že při průchodu elektrického proudu 
cívkou se indukuje magnetické pole. Vložíme-li do toho-
to pole vodivý předmět, včetně tkáně, pak toto magne-
tické pole proniká skrz tuto exponovanou oblast a díky 
vodivému prostředí se indukuje slaboučký vířivý Farra-
dyův elektrický proud.
Je zjevné, že nejdůležitějším účinkem je navozená vazo-
dilatace. Působením indukovaného elektrického proudu 
dochází k  povolení prekapilárních svěračů a zlepší se 
mikrocirkulace exponované oblasti. Tento vazodilatační 
efekt můžeme považovat za primární účinek. Toto zlep-
šené PROKRVENÍ způsobí celou řadu sekundárních efek-
tů vycházejících z lepší trofiky oblasti.
Nicméně, na magnetoterapii je nutno prohlížet jako na 
doplňkovou léčebnou metodu, která vlastně zlepšeným 
prokrvováním tkáně pomáhá nastartovat samouzdravo-
vací procesy v organismu.
Jak již bylo v obecné rovině řečeno, základním efektem je 
vazodilatace. Tento jev má velký význam při prevenci 
diabetické nohy, což bylo přesvědčivě dokázáno klinic-
kou studií z  roku 2003, kdy dr. Cecilia Webb z Austrálie 
a  fyzioterapeut pan Sammy Lo z  Hongkongu zkoumali 
možnost využití pulzního magnetického pole nízké frek-
vence právě na danou problematiku. Šlo o klasické sché-
ma klinické studie, kdy „ostrá“skupina s diabetem II. typu 
byla podrobena působení magnetického pole o velikosti 
5 gausů (0,5 mT) a frekvenci 12 Hz. Byl sledován průtok 
krve končetinami a výsledné hodnoty byly dostatečně 
průkazné - průtok byl po 30 minutovém působení prak-
ticky dvojnásobný. Zajímavostí je ovšem i to, že po vy-
pnutí přístroje nedošlo ke skokovému poklesu, ale ještě 
po 20 minutách byl průtok krve významně větší než na 

počátku expozice. Starší práce Boczána z 80. let minulé-
ho století ukázaly, že frekvence 2 Hz navodí okamžitou 
vazodilataci, která přetrvá několik minut, zatímco expo-
zice 25 Hz způsobuje něklikaminutovou vazokonstrikci, 
která je následována mohutnou vazodilatací, přetrváva-
jící několik hodin po skončení expozice.
Experimentální práce in vitro i in vivo navíc ukazují, že 
endotel při expozici magnetickému poli produkuje pro-
teiny, které způsobují neovaskularizaci. Konkrétně se 
jedná zejména o FGF2 (fibroblast growth factor 2).
Pakliže jednou z komplikací diabetu je nedostatečné zá-
sobení dolní končetiny krví, pak by magnetoterapie 
mohla tento problém do určité míry pomoci řešit. Kom-
binace pulzního magnetického pole a oxidu uhličitého ve 
formě suché lázně zaznamenala zajímavé výsledky již 
u  rozvinutých patologických stavů (syndrom diabetické 
nohy, bércové vředy, dekubity). Dlouhodobě se využívá-
ním této kombinace zabývá MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. z RÚ 
Kladruby. Působení oxidu uhličitého ve formě suché láz-
ně , kdy dojde jednak k přímé vazodilataci nejspíše po-
klesem pH vstřebaným bikarbonátem a navíc k lepšímu 
uvolňování kyslíku z vazby na hemoglobin (Bohrův jev), 
kdežto magnetoterapie působí spíše nepřímo, aktivací 
parasympatiku. Dochází tedy k potencování účinků, tkáň 
se prokrvuje díky oběma faktorům. 
Výrobou magnetoterapeutických přístrojů se v České re-
publice zabývá několik společností. Výše zmiňovaná 
kombinace byla MUDr. Jiřím Jeřábkem, CSc. ověřována 
pomocí přístroje LT 100 společnosti 2EL, spol. s r.o. z No-
vého Bydžova. Tato firma se vývojem, výrobou a prode-
jem mgt. přístrojů zabývá již od roku 1991. V roce 1994 
jako první na světě zahájila výrobu ručních mgt. přístrojů 
pro použití v domácím prostředí. Důraz je tedy kladen na 
jednoduchou obsluhu, spolehlivost, finanční dostupnost 
a ověřenou funkčnost zařízení. Díky těmto zásadám si 
přístroje z  Nového Bydžova našly mnoho spokojených 
uživatelů. Navíc se tato společnost může pochlubit uvá-
děním indikací na základě prokazatelných výsledků v kli-
nických studiích.

Prevence diabetické nohy, využití kombinace 
magnetoterapie a oxidu uhličitého 
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Sterilizace

Vzhledem k  tomu, že v pedikérské praxi je možné proniknutí 
nástroje skrz kůži a zavlečení infekce do rány, doporučuje se 
kromě dezinfekce nástrojů také jejich sterilizace.
Při nákupu sterilizátoru je důležitým faktorem, zda má 
přístroj nucenou cirkulaci vzduchu nebo ne. U sterilizáto-
rů bez nucené cirkulace vzduchu (např.Titanox, Emmi-steri) se 
teplo šíří po sterilizační komoře pouhým tepelným prouděním. 
Sterilizační proces je proto delší a méně spolehlivý, teplota 
v různých místech komory nemusí být vždy stejná (ve zdravot-
nických zařízeních není povoleno tyto sterilizátory používat). 
U sterilizátorů s nucenou cirkulací vzduchu je pomocí vzducho-
vého čerpadla zajištěno, že v  celé komoře je teplota vzduchu 
stejná. V pedikúrách je nejčastěji používán sterilizátor Melag 75, 
který vyhovuje objemem, má nucenou cirkulaci vzduchu a ze 
zkušeností se jeví jako spolehlivý, bezporuchový. Lze samozřej-
mě používat i jiné typy sterilizátorů (HS 31, HS 61 apod.).
Nástroje po umytí, dezinfekci a vysušení sterilizujeme buď vol-
ně ložené, nebo v  uzavíratelných kazetách (jsou součástí pří-
stroje). Takto vysterilizované nástroje lze skladovat 
6 dnů. Pokud jsou nástroje uloženy ve speciálním boxu, 
zásuvce apod., prodlužuje se jejich exspirace na 12 týd-
nů. Volně ložené nástroje mají exspiraci 24 hod.
Aby bylo jisté, že sterilizační cyklus proběhl správně, vkládáme 
do každé vsázky (znamená při každé sterilizaci) tzv. chemický 
test sterilizace, alespoň třídy 4 nebo vyšší. Jedná se buď  

o  indikační trubičky od firmy Browne (třída 6), nebo testy ve 
formě papírků od různých firem (většinou třída 4), kde dochází 
během sterilizace k barevné změně. Testy lze objednat na inter-
netu nebo v některých lékárnách. 
Všechny sterilizační cykly by měly být dokumentovány 
ve sterilizačním deníku. Každý záznam by měl obsahovat 
tyto informace: datum sterilizace, popis sterilizovaného mate-
riálu, vyhodnocení chemického testu (vyhovuje apod.), podpis 
osoby, která sterilizaci provedla. Sterilizační deníky se ar-
chivují po dobu minimálně 5 let od provedení sterilizač-
ního cyklu.
Kromě této vlastní kontroly je doporučeno 1 x ročně provést 
kontrolu účinnosti sterilizátoru pomocí biologických 
indikátorů (provádějí Zdravotní ústavy nebo firmy, které mají 
toto zkoušení autorizované).
Dezinfekce, předsterilizační příprava, balení materiálu, sterili-
zace, záznamy a kontroly sterilizace, exspirace materiálu atd. 
jsou popsány ve Sbírce zákonů České republiky, Vyhlášce 
č. 306 z r. 2012 (Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku 
a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích 
na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče). 
Vzhledem k tomu, že pedikúry nejsou zdravotnická za-
řízení, jsou požadavky na ně trochu zmírněny (např. kon-
trola účinnosti sterilizátoru pomocí biologických indikátorů 
1x ročně bez ohledu na stáří přístroje, nehodnotí se negativně 
překročení horní hranice teplotního limitu apod.). 
Je dobré kontaktovat příslušnou KHS, aby se vyjádřila, jak kon-
krétně si představuje vedení pedikérské praxe, sterilizace, zá-
znamů apod. Je nutné však připomenout, že při  případném 
nařčení ze zavlečení infekce nebo soudním sporu je veškerá 
zodpovědnost na provozovateli pedikúry. Je na něm, aby 
doložil, že jeho nástroje byly vždy řádně dezinfikovány, baleny 
a sterilizovány. Pečlivě vedená dokumentace bude v takovém 
případě velice užitečná.

Eliška Kopecká

v pedikérské praxi
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Reflexní terapie plosky nohy

Na noze jsou zobrazeny všechny orgány a systémy lidského těla 
ve zmenšeném měřítku jako tzv. reflexní body - zóny. Cíleným 
vyšetřením zatížené zóny může být významně zlepšen zdravot-
ní stav člověka a potíže mohou zmizet.
RTN metoda, s níž může být dosaženo zlepšení veškerých obtíží 
nejen orgánových, svalových a kosterních, ale i zlepšení psy-
chického stavu. Osvědčila se též u chronických onemocnění 
a poúrazových stavů. Tato metoda působí především na vylučo-
vací orgány - střeva, ledviny, kůži, dýchací orgány.
Jako fyzioterapeut využívám tuto techniku nejenom jako sa-
mostatnou proceduru, ale též jako doplňkovou terapii k celkové 
rehabilitaci organismu. Ploska nohy nám dokáže podat mnoho 
informací o stavu těla a lze díky této diagnostice zlepšit efekti-
vitu naší práce. Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti a po-
znatky při využití RTN u diagnózy kvadruplegie. Jde o úplnou či 
částečnou ztrátu pohybu všech čtyř končetin dle výše leze v ob-
lasti krční páteře.
Měla jsem možnost začít spolupracovat s  klientem, který se 
v  důsledku úrazu krční páteře (zlomenina C6 obratle) stal 
kvadruplegikem s  úplnou ztrátou hybnosti dolních končetin 
a částečnou hybností horních končetin. Rozhodli jsme se zařa-
dit do běžného fyzioterapeutického plánu i metodu RTN.

Před začátkem RTN byl klient ležící, s omezenou hybností hor-
ních končetin a plně odkázán na asistenci další osoby. Byla pou-
ze částečná palpační citlivost levé plosky nohy, docházelo k čas-
tým spastickým křečím obou dolních končetin, byla zhoršena 
trofika kůže a dekubity na obou patách a v sakrální oblasti. Byly 
též obtíže s  vyprazdňováním vlivem neaktivity břišního lisu 
a pánevního dna. Tělo bylo celkově ztuhlé a ochablé.
Již po několika prvních ošetřeních plosek nohou se začala zlep-
šovat palpační citlivost levé plosky nohy a postupně se začal 
objevovat pocit tepla po zevní straně celé levé dolní končetiny. 
Došlo k výraznému zlepšení trofiky kůže obou nohou a ke zho-
jení dekubitů. Ve spolupráci s pedikérkou jsme začaly pečovat 
o zarůstající nehty palců obou nohou a do měsíce byly obtíže 
vyřešeny.
Postupem času začalo docházet ke zlepšování aktivity svalstva 
horních končetin, začaly se zapojovat paravertebrální svaly po-
dél celé páteře, břišní svalstvo i pánevní dno, čímž se zlepšila 
stabilita sedu. Se zlepšením aktivity svalstva došlo ke zlepšení 
citlivostí v oblasti břicha a levé poloviny zad.
Při postižení hybnosti a citlivosti dolních končetin je velmi dů-
ležitá péče o nohy. Vlivem poruchy citlivosti je nutné dbát na 
kvalitní pohodlnou obuv, aby se zamezilo otlakům a nespráv-
nému postavení prstců.
 K celkovému zlepšení stavu přispívá nejenom metoda reflexní 
terapie plosky, ale kombinace technik se zaměřením na podpo-
ru nervové soustavy, uvolnění napjatého svalstva, centraci ko-
řenových kloubů a různé techniky cvičení. Po roční spolupráci 
jsme s klientem schopni vertikalizace do sedu s lehkou dopo-
mocí, přesunů na vozík, cvičení nejenom vleže na zádech, ale 
i na bocích, břiše, v kleku či vsedě a v závěsu. Klient se aktivně 
zapojuje do aktivit pro vozíčkáře - plavání, potápění, jízda na 
handbike či na koni a již se dokáže lépe zařadit do běžných den-
ních aktivit.

Barbora Švecová DiS - fyzioterapeut Strakonice

(RTN) u kvadruplegie
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Krémová pěna Allpresan pro zdravou 
a hedvábnou pokožku Vašich nohou
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Kromě speciální péče o nohu jsou v nabídce řady pro péči o tělo a ruce a také 
problematickou pokožku diabetiků. Více informací získáte u výhradního 

dodavatele pro český trh, firmy G.P.S. Ofa.

Speciální řada výrobků péče o nohu vyřeší nejen potíže se suchou až rozpraskanou pokožkou chodidel, ale vypořádá 
se i s plísňovými onemocněními a nadměrnou potivostí.
Suchá a vysychající pokožka je častý a obtížný problém, a to nejen kosmetický, ale především zdravotní. Má mnoho příčin. Mohou 
to být dědičné dispozice, onemocnění, špatná výživa, pracovní zátěž či vliv vnějšího prostředí. Suchá pokožka je také přirozeným 
průvodním jevem stárnutí, kdy kůže ztrácí hebkost, elasticitu a je nedostatečně hydratovaná. Důsledkem pak může být pocit svě-
dění a napětí kůže, zarudnutí, ekzémy, časté infekce pokožky, i poruchy prokrvení. Suchá kůže méně odolává vlivům okolí a mecha-
nické zátěži.

Allpresan nechá pokožku dýchat!
Nejrůznější mastné krémy sice Vaší pokož-
ce dodají chybějící tuk, ale zároveň naru-
šují dýchání, látkovou výměnu a termore-
gulaci kůže. Naproti tomu Allpresan, který 
představuje zvláštní formu krémové pěny, 
tyto přirozené funkce kůže zachovává 
i  přes obsah tukových komponentů. 
Allpresan dodává pokožce tolik potřebnou 
hydrataci. Zásobuje kůži důležitými látka-
mi, jako je Urea (váže vodu), Allantoin 
(regeneruje buňky), Dimeticon (dodává 
elasticitu) a Stearic Acid (chrání proti vněj-
ším vlivům). Obsahuje i přírodní oleje 
a  výtažky - pupalkový, avokádový, man-
dlový olej, výtažky z  Aloe Vera, šalvěje, 
dubové kůry - a jiné látky, jako panthenol 
a mikrotříbro. Při používání krémové pěny 
Allpresan je kůže chráněná, ošetřená, 
pružná a obranyschopná. Tato speciální 
krémová pěna se po aplikaci okamžitě 
vstřebá a nezanechá na pokožce stopy 
mastnoty a jiných reziduí. Nedává prostor 
k bujení plísní. Ihned po aplikaci je možné 
si navléknout kompresivní punčochy a jiný 
oděv, je vhodná i pod gumové rukavice.

Kdy je vhodné použít Allpresan?
Může pomoci při všech obtížích spoje-
ných se suchou pokožkou, ale také při 
vystavení zdravé pokožky vyššímu zatí-
žení v zaměstnání i doma. Zvláště vhod-
ný je pro péči o citlivou nebo vysychající 
pokožku, pokožku u diabetiků a lidí, 
kteří trpí chronickými ekzémy. Též je 
vhodný pro pracovníky ve zdravotnictví 
nebo stravovacích provozech, při práci 
na zahradě i v domácnosti (při používání 
desinfekčních prostředků a častém mytí 
rukou). 

Jaký Allpresan použít?
Speciální řada péče o nohu nabízí kos-
metiku s  různým procentem obsahu 
urey (od 5 do 15 %) dle míry vysušení 
a  poškození pokožky. Myslí i na děti 
a  poraněnou pokožku, kde je vhodné 
vynechat ureu a naopak dodat antibak-
teriální složky (mikrostříbro). Na kůži 
a  nehty napadené plísní nabízí kom-
plexní řešení v podobě přípravků s obsa-
hem klotrimazolu - krémovou pěnu na 
ošetření suché napadené pokožky, tink-

turu na roztřepené a hrubé nehty, neh-
tový olej vyživující lámavé a narušené 
nehty a také antibakteriální deodorant 
na textil a obuv, který zabraňuje šíření 
mykózy. V řadě nechybí ani přípravky 
pro potivé nohy - krémová pěna s výtaž-
ky z dubové kůry a šalvěje a deodorant 
na nohy, jenž nohy osvěžuje a současně 
ničí bakterie způsobující zápach nohou. 
Součástí řady jsou i produkty určené 
pouze pro profesionální použití v ambu-
lanci či pedikérském zařízení, a  to kon-
centrát pro koupel nohou nebo speciální 
změkčovač zrohovatělé kůže s 18 % ob-
sahem urey. Allpresan, to je rodina pro-
duktů, která o Vás bude výjimečně pečo-
vat.
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Nejvhodnější pohyb pro člověka je chů-
ze. Chůze v lese u řeky regeneruje játra, 
ledviny, plíce i psychiku. Pořádnou pro-

cházkou detoxikujeme organismus. G. M. Trevelyan říká: „Máme 
dva lékaře. Svou pravou a levou nohu.“ Nohy jsou tak důležité, že se 
dostaly i do přísloví: Udržuj hlavu chladnou a nohy v teple a přive-
deš na mizinu i toho nejlepšího doktora.“ Lež má krátké nohy. Kdo 
nemá v  hlavě, musí mít v  nohou. Říká se „má pevnou půdu pod 
nohama, jde, kam ho nohy nesou, je to vzhůru nohama, jednou 
nohou v hrobě či vezme nohy na ramena a šlápl mu na kuří oko. 
Aby se tedy tak důležité nožky cítily spokojeně a radostně běhaly, 
což je jejich přirozená vlastnost, je potřeba jim vytvořit vhodné 
„pracovní“ prostředí. Bohužel obvykle není každý den dostatek 
času a možností pro uskutečnění této přirozené detoxikace. V tom 
případě je vhodné použít detoxikační doplňky stravy. 
Jak se projeví překyselení organismu?
Téměř každý organismus je překyselený. Jak to poznáme? Překy-
selení se projevuje mj. zvýšenou únavou, sníženou imunitou, bo-
lestmi a záněty, rozmnožují se paraziti, kandida, plísně v těle i na 
povrchu apod. Překyselený člověk trpí na alergie, ekzémy, lupenky, 
špatně se mu hojí i drobná poranění, zpomaluje se metabolismus, 
hubnutí se nevede a což teprve vrásky, celulitida a otoky, které kazí 
postavu. Překyselený člověk je unavený, nevyrovnaný, vzteklý, ne-
může kvalitně spát a soustředit se, nemůže se učit, má deprese.
Špatně se hojící rány, záněty, píštěle, plísně na nohou nebo neh-
tech jsou další jednoznačné známky překyselení. Bez detoxikace 
a  odkyselení bude trápení trvat dlouho. Šetrnější k  organismu 
a rychlejší cesta ke zdraví je v odkyselení. Odkyselení ale není trva-
lý stav, odkyselovat je třeba průběžně, stejně tak, jako se průběžně 
překyselujeme.
Co pomůže při překyselení organismu?
Na odkyselení je potřeba doplnit zásadotvorné minerály, vápník, 
hořčík, sodík a draslík. Zásaditá směs MINERALY je ochucená syp-
ká směs na přípravu zásadotvorného nápoje určeného pro všechny 
věkové skupiny, pro zdravé i nemocné, diabetiky, děti, sportovce. 
Zásaditou směsí MINERALY doplníte minerální látky v tom správ-
ném poměru, který zaručuje maximální odkyselování. Během 
1. týdne používání směsi se klienti obvykle zbaví až 2 kg tekutin, 

které byly buňkami zadržovány. Doporučujeme používat směs 
dlouhodobě 3 x denně. Tímto příjemným způsobem se vhodně 
doplní minerály a nastartuje se metabolismus. Pro ty jedince, kteří 
nemohou užívat sodík nebo mají radši tobolky, než chutný nápoj, 
máme Zásaditou směs MINERALY Alkalinka. 
Detoxikace střev posiluje imunitu 
Čínská medicína zná souvislost mezi pokožkou, střevem a plícemi. 
Jestliže není úplně funkční tlusté střevo, projeví se jeho stav pro-
blematickou pokožkou, ekzémy, a dermatitidy a zhoršeným dýchá-
ním, častými bronchitidami, následuje astma, kašel apod. Kritické 
období bývá na podzim. Přísloví praví, že zdraví máme ve střevech. 
Stav tlustého střeva tedy zlepšíme tím, že ho pročistíme mechanic-
ky tzv.„kartáčkem na střeva“, Francouzským zeleným jílem. Ze-
lený jíl stáhne z povrchu střev mechanicky usazeniny a tím zlepší 
funkčnost střev. Francouzský zelený jíl se před použitím aktivuje ve 
vodě, což zlepší jeho absorpční a adsorpční vlastnosti. Jílová tera-
pie trvá 3 týdny a je vhodné ji 4x ročně při změně ročního období 
zopakovat. 
Střeva milují vlákninu
Střevům prospívá vláknina. Tobolky DR. Slim je vláknina gluko-
mannan, která po důkladném zapití tekutinou mohutně nabobtná 
v žaludku, zvlhčí střeva a zvětší objem stolice. Vláknina je účinná 
na udržení normální hladiny cholesterolu a při hubnutí. 
Bylinky na čištění krve
Aby detoxikace a odkyselení bylo úplné, je třeba pročistit také krev. 
Použijeme Bylinářské koště, odkyselující čistící bylinný čaj. Čaj 
pomáhá játrům, ledvinám, žaludku i slinivce k harmonické činnos-
ti, což se projeví i na psychice a lepší náladě. Bez dostatku tekutin 
není účinná žádná detoxikace a odkyselení. 
Detoxikace pokožkou
Tělo se detoxikuje také přes pokožku. Stejně tak, jak přijímá pokož-
ka toxiny z ovzduší, tak se taky toxinů zbavuje. Vhodné jsou detoxi-
kační koupele ve vodě se solí z Mrtvého moře nebo s mořskou solí 
s bylinkami, které umocní účinky solné koupele. Koupelemi se or-
ganismus detoxikuje a doplní si minerální látky, kterých má zvláště 
sůl z Mrtvého moře obrovské množství. Tato forma detoxikace je 
navíc velmi příjemná, zvláště, kdy ještě přidáme do vody aromatic-
ké oleje.  bylinářka Hanka

cesta ke zdraví s bylinářem karlem

Detoxikace, odkyselení, hubnutí

pro podrobnější informace o odkyselení a detoxikaci navštivte naše stránky:
zenTrIcHoVa apaTyKa, s.r.o. Ke Kateřinkám 1407/9, 19 00 praha 4, tel.: 604 475 351,

www.gemmoterapie.cz, www.zentrichova-apatyka.cz, www.bylinar-karel.cz
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1. SYMPOZIUM  FIRMY 
SUPERFEET/TEKSCAN
Dne 21.11. 2014 se konalo 1. SYMPOZIUM  FIRMY SUPERFEET/TEKSCAN 
v konferenčním sále - centra Paraple, Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 -  
Malešice v Praze. Sympozium se těšilo velkému zájmu z řad lékařů, 
fyzioterapeutů, masérů i podiatrů.
Zástupce firmy Superfeet pro EU - Frits Kupper ve své přednášce hovořil 
o aplikaci ortopedických vložek OTC v EU. MUDr. Marie Součková poho-
vořila o funkčních vadách nohou a jejich vlivu na pohybový aparát. 
MUDr. Šos zmínil poznatky z praxe a vztah plochonoží k postuře. 
Ing. Milan Borský ukázal měření pomocí sensorů uvnitř obuvi 
k vyhodnocení efektivity korekce.
Jako novinka na tomto sympoziu byl předveden systém zhotovování 
individuálních vložek Superfeet pomocí tvarovacího zařízení fitPOD™. 
Unikátnost systému tkví ve zhotovení správné kopie nohy a vložky 
v jednom pracovním cyklu během 15 minut. Laserový paprsek je 
centrován na střed II. metatarzu a holeně po správném nastavení nohy 
v nezatížené pozici a stélka je po předchozí přípravě aplikována na 
chodidlo, kdy je dokončena finální podoba stélky pomocí vakuové 
technologie.

MUDr. Marie Součková



Kongresy, konference v roce 2015

Veletrhy 2015

March 19-21, 2015
dfcon diabetes conference 
Hollywood, california  
www.dfcon.com 

May 8, 2015
ssp 24th congress
Valais, switzerland

May 23, 2015
fip-ifp annual General Meeting 
athens, Greece
www.fip-ifp.org 

July 23-26
apMa annual scientific  
conference
orlando, florida
www.apma.org 

august 2-8, 2015
international association  
for identification
sacramento, california
www.theiai.org

august 14-16, 2015
pasa Biannual conference
www.podiatrist.co.za 

september 24-25, 2015
1st congress of the swiss  
societies of wound care
Bienne, switzerland

May 26-28, 2016
fip world congress of podiatry
Montreal, Quebec
www.fipworldcongress.org

Beauty Forum Varšava 
termín: 7. - 8. 3. 2015 polsko,  
Veletržní a kongresové centrum 
Mt polska  
Marsa street  56, Varšava

BeAUTY 
international 
Dusseldorf 
termín: 
27. – 29. března 2015

Cosmetica Hannover
termín: 19. - 20. září 2015  
in Beauty forum  Varšava 
dne: 7. - 8. 3. 2015 polsko,  
Veletržní a kongresové  
centrum Mt polska  
Marsa street  56, Varšava

Cosmetica Stuttgart
termín: 16. - 17. května 2015 
stuttgart
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