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Догляд за культею

Якщо ви недавно отримали травму � вчитеся
жити з ампутац�єю, то краще приймати душ
або ванну ввечер�, ан�ж зранку. В�д гарячої
води культя набрякне � буде важче одягнути
протез. Спочатку необх�дно на н�ч одягати
еластичну панчоху, а зранку одразу одягати
протез, не давши культ� повиснути, �накше
вона набрякне. З часом, цей процес можна
буде не виконувати.

Якщо у вас ампутац�я нижче кол�на, н�коли
не сид�ть чи не сп�ть з подушкою п�д
кол�ном. Це може призвести до контрактури
(нездатност� випрямити кол�но).

Якщо у вас ампутац�я вище кол�на, не сп�ть
поклавши культю на подушку, так як це
може призвести до контрактури стегна
(неможливост� повн�стю випрямити стегно);

не сп�ть з подушкою м�ж ногами, так як це
видовжує внутр�шн�й м‘яз ноги, який
зводить ноги разом при ход�нн� (ви будете
ходити з широкорозставленими ногами)

Не клад�ть культю на опорну частину
милиць
Щодня роб�ть розтяжки м‘яз�в аби збер�гати
хорошу ампл�туду рух�в; це допоможе
ком�ортн�ше ходити та лежати

Мийте культю м‘яким милом та водою щодня (част�ше, якщо б�льше п�тн�єте) � легко протирайте
м‘яким рушником. Будьте терпляч� � дайте їй повн�стю висохнути. Якщо не зробити цього, може
вирости грибок � розвинутися �нфекц�я
Перев�ряйте шк�ру на предмет почервон�нь в�д нос�ння протезу. Якщо вони не проходять за 15 хв
п�сля зняття, варто звернутися до протезиста та, можливо, переробити культиприймач. Якщо
залишити це без уваги, почнуть утворюватися ранки
Дв�ч� на день перев�ряйте чи немає на культ� тр�щин шк�ри (якщо не бачите низ культ�, в�зьм�ть
дзеркало)

Пом‘якшуючий крем варто вживати лише, якщо шк�ра дуже суха � є ризик утворення тр�щин. Крем
необх�дно вживати лише тимчасово
Не використовуйте тальк. В�н скочується у комки � призводить до натирання. Якщо хочете
використати порошок - краще взяти кукурудзяний крохмаль
Не натирайте культю спиртом чи нев�домими х�м�чними сполуками.

Пам‘ятайте - культя завжди закрита. Тому будьте обережн� з сонцем. Використовуйте
сонцезахисний крем SPF 30

Не гол�ть культю. Залишков� волоски втискаються у шк�ру � їхн� корен� можуть �нф�куватися
Якщо ви бачите тр�щину чи рану на шк�р� - негайно зверн�ться до л�каря та протезиста. Якщо
протез викликав тр�щину/рану - необх�дно переробити культиприймач. Не нос�ть протез тим
часом
Почервон�ння яке перетворилося у язву чи ранк означатиме, що ви к�лька тижн�в не зможете
носити протез. Ставтеся до почервон�нь, як� не проходять, серйозно

Мийте/пер�ть усе, що контактує з� шк�рою (лайнер, панчоха, внутр�шня поверхня культиприймача,

тощо) щодня, використовуючи м‘яке мило � давайте повн�стю висохнути. Лайнери часто мають
�нструкц�ї по догляду. Не використовуйте спирт чи будь-як� х�м�чн� речовини
З часом ви в�дчуватимете чи ваш культиприймач заширокий/завузький. Звертайтеся до
протезиста, коли потр�бн� зм�ни
Переконайтеся, що висота вашого взуття в�дпов�дає р�вню протезу, щоб збер�гався баланс ваги
Нос�ть з собою «протезну сумку» у як�й є панчоха, бинт, мазь антиб�отику, антигестам�н, тощо
Пам‘ятайте, прилягання протезу зм�нюється протягом дня, тому додавайте панчохи за потребою
Якщо щось не так �з протезом чи лайнером, не корегуйте н�чого самост�йно. Звертайтеся до
фах�вця

Догляд за шкірою

Догляд за протезом
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