




KORUYUCU - ONARICI
ÇİFT YÖNLÜ
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MOFEX
Cildi onarıcı, yenileyici
biyoaktif bileşenler
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LANOVASELINE

İdrar ve terleme
etkisinden cildi

koruyucu bariyer
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CERA ALBA
Balmumu

Bariyer etkili 
Nemlendiricili

Doğal wax

03 SHEA BUTTER
Cilt besleyici
Yoğun nemlendirici

04



Yatan Hasta Bakımı

Diyabetik Ayak
Bakımı

•  Hasta bezi ve sürekli yatmaya
bağlı olarak hastalarda gelişen
yatak yarası komplikasyonlarında
idrar ve gaita etkisinden cildi korur 
ve bariyer etki sağlar.
Ciltte uzun süreli yatmaya bağlı 
gelişen bası yaralarının erken 
evrelerinde onarıcı etki gösterir.

•  Diabetik ayaklarda dış ortam 
ile ayak derisi arasında 

koruyucu nemli bir bariyer 
oluşturarak diabetik ayak 

yarası  komplikasyonlarında
proflaktik (koruyucu) olarak ve 

deri bütünlüğünün 
bozulmadığı başlangıç dönem 

yaralarda nemlendirici bariyer 
etkinliği ile onarıcı etkinlik 

gösterir



Rapider Bariyer Krem” formülasyonunun çizgisel 
insizyon deney modeli üzerindeki etkileri.
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Materyal

Kaynak:
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eylül 2014 (Mofex içerikli kremin deri üzerine fizyolojik ve mekanik etkisi üzerine preklinik çalışmalar)

Yara gerilme kuvveti ± O.S.H (%Yara gerilme kuvveti)

Rapider Bariyer Krem;
Uzun süre yatmaya bağlı gelişen bası yaralarında koruyucu, erken evrede onarıcı etki gösterir
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DENEY GRUPLARI

Grup Uygulama Yöntemi

YARA GERİLME KUVVETİ ÖLÇÜMÜ

İnsizyon +RapiderBariyer Krem

İnsizyon (Negatif Kontrol (NK))

RapiderBariyer Krem + İnsizyon
+ Rapider Bariyer Krem
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04 Sağlam deri

Deney hayvanlarının sırtlarına 10 gün 
boyunca Rapider Bariyer Krem 
uygulanmış akabinde 5 cm 
uzunluğunda insizyon yarası 
oluşturulmuş ve 10 gün boyunca 
Rapider Bariyer Krem ile tedavi 
edilmiştir.

Deney hayvanlarının sırtlarında 5 cm 
uzunluğunda insizyon yarası 
oluşturulmuş ve 10 gün boyunca 
Rapider Bariyer Krem ile tedavi 
edilmiştir.

Deney hayvanlarının sırtlarında 5 cm
uzunluğunda sadece insizyon yarası 
oluşturulmuş ve tedavi 
uygulanmamıştır.

Deney hayvanlarına herhangi bir 
uygulama yapılmamıştır.



Rapider Bariyer Krem Uygulamasında tedavi edilen
yara dokularının histopatoloji sonuçları

s: kabuk, re:epitelizasyon, u:ülser, f:fibroblast, c:kollojen, nv:neovaskülarizasyon

* Rapider Bariyer Krem kullanılan grupta yara kabuğu ve skar formasyonu 
oluşmadan maximum neovaskülarizasyon ile normal cilde yakın iyileşme elde 
edilmektedir.

0. Gün 5. Gün 11. Gün

İnsizyon yara modeli 



DECUBİT ÜLSERİ
DECUBİT ÜLSERİ (Yatak Yarası)
Dekübit ülseri (yatak yarası, bası yarası) ; sıklıkla yatan hastalarda görülür ve doku
ülserasyonunu ifade eder. Başlangıçtan 
itibaren en başarılı  tedavi basınç yapılmasını önlemek olmuştur.  Değerlendirme ve
hazırlık aşamasında ülserin yakın takibi yapıldığında, ülser önemli bir iyileşme gösterirse
ameliyatsız tedavinin devamı düşünülebilir. Ancak yapılan tüm önlemlere
rağmen derin bası yaraları meydana gelmişse tedavi yöntemi bakım ,koruyucu ve onarıcı
kremler,gerekirse cerrahi eksizyon ve flep ile rekonstrüksiyondur

Bası yaralarında patogenez:
1.Basınç
2.Enfeksiyon
3.Ödem
4.Denervasyon
5.Sıyırıcı güçler
6.Maruziyet süresi
7.Nem

Basınç
Dokuda kapiller yatakta venöz uçtaki kan basıncı 12 mmHg, 
arterial uçta 32 mmHg’dır.Doku üzerindeki eksternal 
kompresyon kuvveti kapiller yatak basıncını aşarsa kapiller 
perfüzyon bozulur ve iskemi gelişir.Kasın iskemiye ciltten 
daha fazla duyarlı olması nedeni ile ilk patolojik değişiklikler 
kemik üzerindeki kasta meydana gelir.Ardından çevre 
yumuşak doku ve ciltte değişim görülür.
Enfeksiyon
Bası sonucu, lenfatik fonksiyon bozukluğu, iskemi ve immün 
fonksiyon bozukluğu, bası alanlarındaki bakteri girişini 

Kemik

Yumuşak doku

Sert Yüzey (Yatak)

Sert yüzeye karşı
kemik basınçı

Kan
damarlarının
kısılması

Yüzeye Karşı 
Cildin Sürtünmesi

Kan damarları

Deri Katmanı



arttırmaktadır.Basıya maruz 
kalan cildin bakteriyel invazyona 
direnci azalır, Bakterilerin neden 
olduğu kollejenolitik aktivite de cilt 
nekrozunu kolaylaştırmaktadır.
Ödem
Eksternal basınç 12 mmHg’yı 
aştığında venler genişler ve total 
doku basıncı artar,endarterial 
basıncın artması sonucu plazma 
ekstravazasyonu oluşarak ödem 
gelişir. Paraplejik hastalarda kas 
fonksiyon bozukluğu lenfatik 
pompayı da bozarak ödeme katkıda 
bulunur.

Denervasyon
His kusuru, maruz kalınan basıncın şiddetinin anlaşılamamasına yol açmaktadır. Kan 
damarlarında sempatik tonusun kaybı vazodilatasyona neden olarak ödem oluşumunu 
attırır. Denerve kaslardaki pompa fonksiyon bozukluğuda staz ve ödeme katkıda bulunur.
Sıyırıcı güçler
Sıyırma hastanın yatakta aşağı doğru kayması ile yada hasta bakıcılar tarafından 
yukarı doğru çekilmesi ile meydana gelir. Sıyırma (shear); doku katmanları arasında bir 
traksiyona neden olarak kan damarlarının angulasyonuna, gerilmesine, kopmasına ve 
ülser oluşumuna yol açmaktadır.
Maruziyet süresi
Patogenezde rol alan unsurların hiçbiri yalnız başına ülser oluşumuna yol açmaz, 
irreversible bir hasarlanma için maruz kalınan asgari bir süre olmalıdır. 
Nem
Lokal doku direncini bozarak enfeksiyon gelişimine yol açmaktadır. 

Hasta bakımında önemli kriterler
1.Beslenme
2.Enfeksiyon (üriner sepsis, pulmoner enfeksiyon)
3.Basıncın giderilmesi
4.Spazmın çözülmesi
5.Kontraktürlerin önlenmesi
Beslenme
Günlük nonprotein kalori 25-35 cal/kg olmalı, Günlük protein alımı 1.5-3 gr/kg olmalı, Serum 
albumin seviyesi 2 gr/dl olmalı, Vitamin (A,C) desteği, Mineral (Zn, Ca, Cu, ferröz Fe) desteği,
Hb seviyesi 10’un üzerinde olmalı,
Enfeksiyon
Üriner enfeksiyon: mesane kateterizasyonuna bağlı hastaların 1/3 de görülür.Pulmoner 
enfeksiyon: diyafram fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişir.Bası yaralarında en fazla staf., strep., 
korinbakteriumlar, enterik organizmalar( e.coli, psöüdomanas) görülür. Kültüre göre uygun 
parenteral antibiyotik başlanır.  pulmoner enfeksiyonda yapılması gerekenler;
 * pulmoner drenaj,
 * sağ-sol yatışla pozisyon değişimi,
 * derin soluma egzersizleri,
 * öksürme-göğüs fizik tedavisi,
 * bronkodilatörler verilmelidir.
Basıncın giderilmesi
Amaç bası kaynağının giderilmesi ve oluşan yaranın ilerlemesinin önlenmesidir.Kısa aralıklarla 
hasta çevirme programı etkilenen alanların resirkülasyonuna izin verir.Spazmın çözülmesi Baklofen 
4x 5-10 mg/gün verilebilir.
Kontraktürlerin giderilmesi
Erken dönemde agresif fizik tedavi yararlıdır.
Ciddi tıbbi problemleri nedeni ile cerrahi düzeltme için uygun olmayan hastalarda;
Basının devamlılığından kaçınmalı, 
Lokal ve idrar yolu-pulmoner enfeksiyon kontrol altına alınmalı, 
İdrar ve gaita inkontinansını kontrol altına alınmalı, 
Beslenme düzenlenerek ülserin kapanması sağlanabilir yada stabil hale döndürülebilir.
 Cerrahi dışı tedavi seçenekleri
 Sistemik ve topikal antibiyotikler, Cerrahi ve enzimatik debritman,



EVRE 1:
• Bu evrede deride basmakla kaybol-
mayan kızarıklık vardır, 
• Deri bütünlüğü bozulmamıştır. 
• Kızarıklık basınç kalktıktan sonra 30 da-
kikadan fazla kalır
• Bu evre uyarı olarak algılanmalıdır.
• Genellikle kendiliğinden iyileşir.
• Gerekli önlemler alınmalı (Pozisyon, hi-
jyen, friksiyon ya da shear önlemeli).

EVRE 2:
• Epidermis ve/veya dermisin üst ta-
bakasında kısmi derinlikte doku kaybı 
vardır. 
• Deride sıyrılma, su toplanması veya der-
in olmayan çukur şeklinde gözlenir.
• Tedavide ilk adım yaranın dikkatlice 
değerlendirilmesidir. 
• Çünkü yüzeysel gibi görünen bir basınç 
ülseri derin dokularda III. evre olabilir. 
• Nedenler ortadan kaldırılır, 
• Yara enfeksiyondan korunmalı, 
• Kendiliğinden ya da pansumanla iyileşir.

EVRE 3:
• Epidermisten başlayıp üst fasyaya kadar 
uzanan tüm dokuları içeren tam derinlik-
te doku kaybı ya da nekroz vardır. 
• Kemik, tendon ve eklemlere kadar uzan-
maz.
• Basınç ülseri derin çukur şeklindedir. 
• Yara yatağı genellikle ağrısızdır.  
• Tedavide yara dikkatlice değerlendirilir, 
• Nekrotik doku depride edilir, 
• Enfeksiyon önlenir (pansuman, antibiy-
otik), 
• Hastanın protein ve enerjiden zengin 
beslenmesi sağlanır. 
• Bu evredeki bir yaranın kendiliğinden 
kapanması aylarca süreceği için genel-
likle cerrahi müdahale yapılır.

EVRE 4:
• III. evrede olduğu gibi tam derinlikte 
doku kaybı vardır. 
• Doku kaybı ve nekroz fasyanın altına, 
kemik dokuya, tendon ve eklem kapsülü 
gibi destekleyici yapılara kadar ilerlem-
iştir. 
• Tedavisi III. Evredeki yara gibidir, ancak 
kemik dokusu etkilendiği için genellikle 
debritman

BASI YARASI EVRELERİ



Önlemler
•Yatan hastada En az iki saatte bir, tekerlekli sandalyeye bağımlı ise saat başı pozisyon değiştirilmelidir. 

• Hastaya yan yatış pozisyonu verilirken dik değil 30° yan yatış pozisyonu verilmelidir. 

• Dizlerin ve ayak bileklerinin birbirine sürtünmesini önlemek için bacak araları yastık ya 

da köpük kenarlıklarla desteklenmelidir. 

• Topukların yatağa temas etmesini önlemek için alt bacağın arka alt kısmına (diz altından ayak 

bileğine kadar) yastık konulmalıdır.

• Basınç ülserlerinin yaygın olduğu vücut bölgeleri, günlük olarak kontrol edilmelidir. 

• Nemi kontrol altında tutmak için neme yol açan nedenler belirlenir (terleme, yara drenajı, banyo 

sonrası ıslak kalma ve fekal ya da üriner inkontinans).

• İdrar ya da gaitanın ciltle temasını önlemek için bariyer krem ve polimerik cilt koruyucuları 

kullanılabilir. 

• Ayrıca emici pedler, kondom kateter, fekal ya da üriner kolektörler kullanılarak inkontinansı olan 

hastanın cildi korunabilir.

• Diyetisyen ile işbirliği yapılarak risk altında olan hastaların protenin ve kalori miktarları 

arttırılmalıdır. 

• A, C ve E vitamini gibi kollajen sentezini arttıran, epitelizasyonu sağlayan ve immün sistemi 

güçlendiren vitaminler verilmelidir

• Sürtünme ve yırtılmayı önlemek için hastanın yatağının başucu 30º’den daha fazla yükseltilmemeli, 

• Hasta yatak içinde hareket ederken (oturma, yan dönme vb.) trapez kullanmalı,

• Yatağın ayak ucuna doğru kaymış olan bir hastayı yatağın başucuna doğru çekerken mutlaka çarşaf 

kullanılmalı,

• Çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi hasta iki kişi tarafından koltuk altlarından tutularak yukarı 

doğru çekilmemelidir.

Ayakların Desteklenmesi

El ve Ayaklar Destekli
Supine Pozisyonu

Semi-fowler Pozisyonu

Sol Lateral Pozisyon



Diyabetik ayak; diyabet hastalığının neden olduğu, tedavi edilmesi 
gereken ve tedavi başarısı kan şekeri kontrolü ile direkt bağlantılı 
olan ciddi bir hastalıktır.
Diyabet nedeni ile ayak sinirleri zamanla zarar görür veya tamamen 
tahrip olur. Bunun sonucunda ayakta ağrı duyusu azalır. Zamanla 
ayak tamamen duyarsız hale gelir. Duyu algılayan sinirlerde meydana 
gelen bu duruma nöropati denir.

Diyabet hastası yaralanmaların farkına bile varamaz. Ayak şekil 
bozuklukları yaralanmayı kolaylaştırır. Nöropatinin derecesi yaşla, 

diyabetin süresi ile ve kan şeker kontrolünün kötülüğü ile paralel olarak 
artmaktadır. Nöropati nedeniyle ayak derisi kurudur ve kolayca yırtılır. 
Deride çatlaklar ve nasırlaşmalar  ortaya çıkar. Ayakları soğuk olan ve 
üşüyen hastalar özellikle geceleri ayaklarını ısıtma ihtiyacı duyarlar.  
Isıtıcı cihazlara ayaklarını fazlası ile yaklaştırırlarsa ağır yanıklar ortaya 
çıkabilir.
Yapılan çalışmalarda, ayağa ve bacağa kan götüren büyük çaplı 
atardamarlarda daralma veya tıkanıklık  sonucu ayağa giden kan akımı 
azalır ve ayaktaki küçük büyük her türlü yaranın iyileşmesi zorlaşır. Sinirleri  
ve damarları hasar görmüş bir ayakta yarayı başlatan pek çok tetikleyici 

etken vardır. Bunlar arasında en  sık görülenler; uygun olmayan ayakkabı, 
yanıklar, çakıl, çivi ve raptiye gibi sivri cisimler, tırnak bozuklukları  ve deri 

çatlaklarıdır.

DİYABETİK HASTALARDA KİŞİSEL AYAK BAKIMI
 
Diyabetik ayak komplikasyonları tüm 
dünyada non-travmatik amputasyonların en 
sık karşılaşılan sebebidir. Risk faktörlerinin 
ortadan kaldırılması ve ayak bakımı eğitimi ile 
alt ekstremite amputasyonları %50’ye varan 
oranlarda azaltılabilir. Diyabet tüm dünyada en 
önemli ve yaygın kronik hastalıklardan biridir. 
Ülkemizde toplumun %6,7 kadarının hastalıktan 
etkilendiği tahmin edilmekte ve 2000-2030 
yılları arasında bu rakamın iki katına çıkacağı 
düşünülmektedir.
Diyabetik ayak; diyabetik mikro-makroanjiopati, 
motor ve duyusal nöropati, deri
enfeksiyonları ve mekanik faktörlerin birlikteliği 

sonucu gelişmektedir. Diyabetik ayak
komplikasyonları tüm dünyada non-travmatik amputasyonların en sık karşılaşılan 
sebebidir. Diyabetik bir hastada alt ekstremite amputasyonu riski diyabetik olmayan 
kişilere göre 15 ila 46 kat oranında daha fazladır ve diyabetik bir hastanın yaşam 
süresi boyunca alt ekstremite amputasyonu riski % 5-15 olarak tahmin edilmektedir. İlk 
amputasyonu takip eden 1-3 yıl içerisinde ikinci bir amputasyon gereksinimi riski %30-50 
ve ilk major amputasyon sonrası 5 yıllık sağ kalım % 50 olarak belirlenmiştir. Alt ekstremite 
amputasyonlarının tahmin edilen maliyeti 20.000 ila 60.000 $ arasındadır. Bu durum 
hastaların yaşam kalitesini de önemli oranda düşürmektedir.
Diyabetik hastaların %20’si ayak lezyonları nedeniyle hastaneye yatırılmakta ve
hastanede yatış süresi 4 haftayı geçtiğinde amputasyon riski diyabetik olmayan kişilere 
göre 15 misli artmaktadır. 
Ülkemizde diyabetik ayak tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar ile ilgili bildirilen 
amputasyon oranları %8 ila %40 arasında değişmektedir. Risk faktörlerinin
ortadan kaldırılması ve ayak bakımı eğitimi ile alt ekstremite amputasyonları %50’ye 
varan oranlarda azaltılabilir. Bütün bu bilgiler ışığında ayak bakımı eğitiminin diyabetik
hastaya multidisipliner yaklaşımda vazgeçilmez bir unsur olduğu açıktır.

DİABETİK AYAK YARASI NEDİR? NASIL OLUŞUR? 
TEDAVİSİ NASIL OLUR?



DİYABETİK HASTALARDA AYAK BAKIMI EĞİTİMİ 

NEREDE, NASIL, NE SIKLIKTA?
Hastaların düzenli hekim kontrolünde olması önemlidir. Yüksek risk grubundaki
hastalara 3 ayda bir, diğer hastalara 6 ayda bir düzenli ayak muayenesi önerilmektedir.
Hastalara, yaklaşık 10 kişilik bir hasta grubuna verilecek detaylı bir seminerden sonra, her 
hekim vizitinde ayak bakımı ana hatları hatırlatılmalıdır. Eğitimin aile bireylerini de
kapsaması önemlidir. Ayak bakımı eğitiminin net ve anlaşılır bir dilde olması, yeterli
miktarda görsel materyal içermesi, hastanın eğitim sırasında aktif katılımının sağlanması 
ve soru sormasına fırsat verilmesi önemlidir. Eğitim sonrasında hastaya ayak bakımını 
özetleyen bir broşür verilmesi faydalı olacaktır.

EĞİTİMDE VURGULANMASI GEREKEN NOKTALAR

Hastalık hakkında genel bilgi:
Diyabetik hastalar hastalığın mekanizması, kan şekeri ölçüm teknikleri, normal kan
şekeri değerleri, kan şekerini yükselten etmenler, uygun diyet, hastalığın sistemik etkileri, 
insulin ve oral antidiyabetiklerin kullanım şekilleri, etkileri ve yan etkileri konularında 
eğitim seviyelerine uygun ve anlaşılır bir dille bilgilendirilmelidir.
Diyabetik hastalarda yaşam tarzı düzenlemeleri:
Diyabetik hastalarda vasküler ve nörolojik komplikasyonlara yatkınlık bu hastalarda 
belirli yaşam tarzı değişikliklerini vazgeçilmez kılmaktadır. Hastalara bu değişikliklerin
önemi özellikle vurgulanmalıdır. Hastalar sigara alışkanlığını bırakma, günlük hafif 
egzersiz, diyet uyumu, ilaçların doğru kullanımı, düzenli hekim kontrolünün önemi 
konusunda bilinçlendirilmelidir.

1.Günlük ayak temizliği:  
Diyabetik hastalarda ayak bakımı eğitiminde hastaya 
kazandırılması gereken en önemli alışkanlıklardan biri 
ayakların her gün ılık sabunlu suyla yıkanmasıdır. Nöropatiye 
bağlı duyu kaybının yol açabileceği sorunlar açıklanarak su 
sıcaklığının ayakla değil
termometre, el veya dirsekle kontrol edilmesi sağlanmalıdır.
Ayaklar, parmak araları ve topukları içerecek şekilde sert 
darbelerden kaçınılarak yıkanmalı; mevcut nasırların temizliği 
için ponza taşı, jilet, bisturi vb. kesici aletlerin kullanılmaması 
gerektiği vurgulanmalıdır.
Ayakların nemli kalmasının mantar enfeksiyonlarına zemin 
hazırlaması sebebiyle
yıkama sonrasında ayakların ve özellikle parmak aralarının 
temiz bir havlu veya kağıt mendil ile kurulanması 

gerekmektedir. Seçilecek havlunun açık renkli olması, hastanın ayaktaki herhangi bir 
kanama veya akıntıyı erken faketmesini sağlayacaktır.

2.Doğru tırnak kesme tekniği:
Diyabetik hastalarda yara iyileşmesindeki gecikme küçük 
travmalara sekonder gelişen yaraların ciddi problemler 
yaratmasına sebep olur. Tırnak kenarlarından gelişen yaralar 
enfeksiyonlar açısından da büyük risk taşımaktadır. Bu 
sebeple hastaların tırnak kesiminde özellikle dikkatli olması 
gerekmektedir. Doğru tırnak kesim tekniği tırnakların öncelikle 
düz bir hat şeklinde kesilmesi daha sonra sivri köşelerin bir 
törpü yardımıyla yuvarlaklaştırılmasıdır. Derin ve travmatik 
kesimlerden kaçınılmalıdır. Yaşa veya retinopatiye bağlı bir 
görme bozukluğu bulunuyorsa hasta mutlaka yakınlarından 
yardım
istemelidir. Tırnaklarda normal bir kesimi engelleyebilecek bir 
şekil bozukluğu mevcutsa
hekime başvurulmalıdır.



3.Ayakların nemlendirilmesi:
Diyabetik hastalarda terleme azalabileceğinden 
ayaklarda cilt kuruması, çatlak ve
pullanmaya eğilim artmıştır. Bunlar çeşitli enfeksiyonlar 
için giriş yeri oluşturabileceği için topukları da içine 
alacak şekilde ayakların ve dizaltından itibaren 
bacakların nemlendirilmesi gerekmektedir. Parmak 
aralarına herhangi bir krem sürülmemesi gerektiği 
vurgulanmalıdır. Nemlendirme için doktorun önerdiği bir 
nemlendirici kullanılabilir.

4.Günlük ayak muayenesi:
Amputasyonla sonuçlanan diyabetik ayak 
komplikasyonlarının çoğu deri ülserleriyle başlar. Bu 
ülserlerin erken farkedilmesi ve tedavisinin düzenlenmesi 
amputasyon oranını %85 oranında azaltabilir.Ayakların 
düzenli ve dikkatli inspeksiyonu amputasyonların 
önlenmesinde en ucuz, en kolay ve en etkili yöntemdir. 
Hastalar ayakların gözle muayenesi
konusunda teşvik edilmelidir. Bir ayna ile veya bir 
başkasından yardım alarak ayakların tamamında; 
özellikle parmak aralarında çatlak, su toplaması, 
kızarıklık, ısı artışı, şişlik, yara, kabuklanma, nasır olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Kızarıklık, şişlik veya ısı 
artışının ciddi bir enfeksiyonun
 ilk belirtileri olabileceğ i; tespit edilmesi halinde en kısa 
sürede hekime baş vurulması gerektiğ i belirtilmelidir. 

Hastalara hekim vizitlerinde ayak muayenelerinin unutulmaması ve gerekirse bu konuda 
hekimi uyarmaları gerektiği aktarılmalıdır.

5.Doğru ayakkabı seçimi:
Diyabetik hastalarda yara predispozisyonunda en önemli 
faktörlerden biri yanlış
ayakkabı seçimidir. Hastalarda nöropati sebebiyle 
normalden daha dar veya tam tersi ayağı yeterli ölçüde 
koruma özelliği olmayan açık ayakkabıları tercih etme 
eğilimi vardır. Bu ayakkabılar ayaklarda yeni bası noktaları 
ve şekil bozuklukları oluşturarak yara açılmasına sebep 
olabilir. Diğer taraftan diyabetik hastaların ayakları 
arasında şekil farklılıkları olabileceği de unutulmamalıdır. 
Diyabetik hastalarda ayağın kalıbı alınarak özel olarak 
imal edilmiş ayakkabıların kullanılması en uygun 
olanıdır. Bu ayakkabılar yumuşak deriden üretilmeli 
ve ayak burnunu kapatacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Hastalar evlerinde dahi çıplak ayakla dolaşmamaları; 
ayakkabılarını giymeden önce yabancı cisim varlığı 

açısından ayakkabının içini elle ve gözle kontrol etmeleri konusunda bilgilendirilmelidir. Yeni 
ayakkabı alan hastaların bu ayakkabıyı öncelikle günde 1 saat giyerek ayaklarını kızarıklık 
açısından kontrol etmeleri, ayakkabılarını çorapsız kullanmamaları, yüksek topuklu, sivri 
burunlu, burnu açık ayakkabıların tercih edilmemesi gerektiği bildirilmelidir. Hastalar 
özellikle kumsal, çakıl, beton yüzeyler gibi ayaklarına yabancı cisim batma olasılığı yüksek 
olan yüzeylerde ayakkabısız dolaşmamaları konusunda bilinçlendirilmelidir.



7.Ayakların travmadan korunması:
Nöropatiye bağlı ayaklarda oluşan duyu kaybı diyabetik 
hastalarda ayak travmaları
riskini artırmaktadır. Ayakta üşüme hissi sık karşılaşılan 
bir semptomdur ve hastalar
ayaklarını ısıtmak amacıyla soba, elektrikli ısıtıcı, sıcak 
su torbalarını kullanabilir. Bu tür
davranışların ayakta geri dönüşsüz hasarlara sebep 
olabileceği hastalara açıklanmalıdır.
Hastalara üşüme hissini azaltmak için birkaç kat 
pamuklu çorap giymeleri önerilebilir.
Hastaların kendi evlerinde ayakta yeni yara açılmasına 
sebep olabilecek kablo, çivi, oyuncak gibi objeleri 
üzerlerine basabilecekleri yerlerden uzaklaştırmaları 
sağlanmalıdır.
Diyabet günümüzde toplum sağlığını önemli düzeyde 
etkileyen yaygın kronik
hastalıklardan birisidir ve diyabetik hasta populasyonu 

her geçen gün artmaktadır. Diyabette önlenebilir komplikasyonlardan biri olan diyabetik 
ayak hastaların yaşam kalitesini büyük oranda azaltan ve sağlık maliyetleri açısından 
tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir problemdir.

6.Doğru çorap seçimi:
Ayak dolaşımını etkilemesi, ayakkabı friksiyonunu 
azaltması ve ayak hijyeni
sağlaması açısında diyabetik hastalarda çorap seçimi de 
önemli bir noktadır. Pamuklu,
dokuması cilt üzerinde iz bırakmayan, çok dar veya çok 
bol olmayan açık renkli çoraplar
tercih edilmeli ve çoraplar hergün değiştirilmelidir. 
Özellikle bayan hastaların çorapların
kaymasını önlemek için çoraplarını dizaltından 
bağlamalarının ve sentetik materyal içeren
çorapların diyabetik hastalarda risk oluşturduğu 
belirtilmelidir.
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