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Jak leczyć egzemę 
na dłoniach? 
Na wiosnę pojawia mi się 
co roku straszna swędząca 
wysypka na dłoniach. Na 
palcach mam wręcz bąble! 
|ak mam się leczyć? 

annika, pyt. email 

Tego typu zmiany to praw
dopodobnie wyprysk dys-

hydrotyczny, czyli potnicowy. 
Jest to najczęściej reakcja aler
giczna organizmu na kontakt 
z metalem (np. niklem czy ko

baltem). Mogą wywołać go 
również inne substancje che
miczne (jak detergenty) lub 
lateks. Czasem jednak nie wia
domo, skąd biorą się zmiany. 
Warto wykonać testy płatko
we, które pomogą wykryć 
przyczynę pojawiania się eg
zemy. Leczenie polega na sto
sowaniu maści steroidowych 
i leków antyalergicznych oraz 
na ochronie rąk przed czyn
nikami drażniącymi. Dolegli
wość ta ma skłonność do na
wrotów. Dlatego, nawet jeśli 
zmiany się wygoją, radzę, aby 
myć dłonie łagodnym mydłem, 
natłuszczać je i używać ręka
wiczek do wszystkich prac do
mowych. 
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Czy suplementy 
pomogą wątrobie? 
Dostałam skierowanie na 
badanie wątroby. Ale od 
jakiegoś czasu przyjmuję 
preparat wspomagający tra
wienie i pracę wątroby. Czy 
wynik może być zaburzony? 

dane do wiad. redakcji 

Suplementy wspomagające 
pracę wątroby działają 

w różny sposób. Niektóre z nich 
uszczelniają błony komórko
we, co wpływa na prawidłowe 
działanie enzymów i zabezpie
cza wnętrze komórki przed 
działaniem czynników szkodli
wych. Inne wspomagają orga
nizm, by szybciej oczyszczał się 

z toksyn albo przyspieszają re
generację uszkodzonego narzą
du. Działają też żółciopędnie, 
więc także służą osłabionej wą
trobie. Wynik badania, które 
zlecił Pani lekarz, nie będzie za
burzony, ale prawdopodobnie 
lepszy niż poprzednie. 
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