
 به نام خدا
 قلب دوم شما نیاز به مراقبت بیشتری دارد

اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این  ما شنیدهش

هایی از بدن  باور بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر سالمت بخش

است و نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال، انسان آرامش 

انتخاب کفش باید راحتی و سالمت پا را حتما در نظر باشد. برای  داشته

 گرفت

مدت، پا را  کفش مناسب کفشی است که هنگام پوشیدن طوالنی*

 0تحت فشار قرار ندهد

باشید انگشتان پایتان دچار تغییر  در نظر داشته  هنگام انتخاب کفش*

 های پایتان تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند حالت نشوند و یا کناره

کنید تنها جنبه زیبایی  سعی کنید کفشی را که انتخاب می*

پای شما در برابر گرما،  باشد بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدن نداشته

 های زمین باشد سرما و ناهمواری

را محدود  هایی مثل دیابت ممکن است انتخاب در نظر گرفتن بیماری*

کند ولی در نهایت با آگاهی بر بیماری و شرایط حاکم بر شما، یک 

 انتخاب صحیح انجام خواهید داد

هایی به پا کنید که فشار زیادی بر پا و ناحیه  در دوران بارداری کفش*

ی راحت و تختی که جنس و بافت ها پشت شما وارد نکند مثل کفش

 دارند. نرم

نیم تا یک نمره، تغییر سایز خواهید داشت  معموال در این دوران، بین

 که با توجه به این تغییر باید کفشی مناسب انتخاب کنید

تری حتما با توجه بیش برید، اگر از کمردردهای مکرر رنج می*

های طبی به پا کنید زیرا این  کفشهایتان را انتخاب کنید و کفش

 های نامناسب است کمردردها گاهی از عواقب پوشیدن کفش

که اضافه وزن دارند  های پاشنه بلند برای کسانی راه رفتن با کفش*

 شود باعث عدم تعادل می

قبل از خرید کفش حتما چندبار آن را امتحان کنید و مطمئن شوید *

 د.آور به پایتان فشار نمی

در طول روز پاهای چون  است پایان روزبهترین زمان برای خرید کفش * 

 0استشما دما، فشار و استرس زیادی را تحمل کرده 

هایی که قصد دارید با جوراب آنها را بپوشید، بهتر است  هنگام خرید کفش*

 نباشدجورابی مناسب به پا داشته باشید که بسیار نازک یا ضخیم 

هایی که قدی متوسط یا کوتاه همراه با اندامی متوسط و چاق دارند،  خانم*

 ش ضخیم وهای پاشنهداری استفاده کنند که  های پاشنه بهتر است از کفش

باعث زیباتر شدن حرکات و برقراری تعادل بیشتر هنگام چون  بلند است

 شود.  رفتن می راه

های  کنید بهتر است کفش روی می ای و مداوم پیاده به صورت حرفه اگر*

خوبی پاها را به  وساقدار را انتخاب کنید که به ساق پایتان آسیبی نرسد

گیرند و کامال به عنوان محافظی برای پا عمل کنند و همچنین  دربر

 .احساس نکنید کفشی به پا دارید به نحوی که.باشندو سبک پذیر  انعطاف

 «کفش برای پای شمانوع بدترین  »
 

لگن و پشت  ، پاشنه های بسیار صاف باعث بوجود آمدن مشکالت زانو*

 می شود التهاب پالنتاژ فاسیاهمچنین یک بیماری دردناک به نام 

 
برهنه راه پا  :صندل های صاف که باعث التهاب غالف کف پا می شوند*

رفتن یا پوشیدن کفش یا صندل های بسیار صاف وشل و ول باعث التهاب یا 

صورت پارگی یک گروه از بافت های پا به نام پالنتارفاسیا می شوند که دراین 

 .موجب بوجود آمدن درد شدید پاشنه می شوند

 

 

رخی کفش های پاشنه بلند به دلیل استفاده از مواد ب کفش پاشنه بلند:* 

ها باعث به وجود آمدن یک گره ی دردناک  سفت وسخت در پشت کفش

ویک بدشکلی استخوانی به نام دست انداز می شوند که با تاول وتورم و درد 

 همراه است

 
این نوع کفش ها باعث التهاب استخوان ها واعصاب پا می شوند وباعث 

بوجود آمدن استرس حاد ومزمن استخوانهای پا ویا حتی میتوانند منجربه 

 وی استخوان شوندشکستگی خط م

 
باعث تلو تلو خوردن ،رگ به رگ شدن و در نتیجه  :پاشنه های باریک *

 شکستگی مچ پا می شوند

 
چون در این نوع کفش ها پاها باالتر از  :کفش هایی با بسته های نرم

سطح زمین ودر مکانی نرم قرارمی گیرند امکان فشار آمدن بر روی استخوان 

 باشدمتاتارس پا زیاد می 
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صندل هایی که حفاظت آنها از پاها بسیار  :صندل های فلیپ فالپ*

کم می باشد واحتمال اینکه با پوشیدن آنها به پاها صدمه وارد شود یا 

این نوع کفش ها اصال خراش و بریدگی روی پاها ایجاد شود زیاد است.

 مناسب افراد دیابتی نیستند

   
هایی که باعث رگ به رگ شدن مچ  کفشا:رگ به رگ شدن مچ پ*

پا می شوند ،ممکن است حتی باعث پارگی رباط مچ پا شوند وخطر 

  ابتال به آرتروز را به همراه داشته باشند

 
ممکن است این کفش ها به دلیل فشا ر آوردن  :کفش های نوک تیز*

به انگشتان پا باعث ایجاد درد عصبی ،تاول وحتی کبودی زیر ناخن پا 

 .شوندمی 

 
ن نوع کفشها باعث کاهش فشار به ای :کفش های قوس دار سفت*

روی پا می شوند ولی باز هم به دلیل موازی بودن با سطح زمین 

  پوشیدن آنها توصیه نمی شوند

 

 

 «بهترین نوع کفش برای پای شما» 
 

پاشنه با  و صندل هایی کفش ها :و پنجه های گرد پاشنه های پهن*

یری ـتر راه رفتن و جلوگـدر بهچون است  مناسببرای پاهای شما  استاندارد

 0به شما کمک خواهد کرد از آسیب های استخوانی

         

            
 

دگی ـاهش آسیب دیـث تقسیم وزن وکـباع :ه های پهن ولژدارـپاشن*

 0می شود

 
 

ارد *در هنگام خرید کفش طبی ، حتما به استاند

 فرمائید* تجهیزات پزشکی توجه 
 

 

 

 

 آیا شما کفش طبی استاندارد را 

 می شناسید؟؟؟؟

 
 

 
 
 
 

 سالمت پاها
 

 فروشگاه کفش طبی دکتر شول
         35متری شهیدبهشتی پاساژدلتاطبقه سوم پالک 20خیابان امام ، ابتدای

 36611263تلفن: 
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