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Babeslea: iametza Interaktiboa

OINEK sarritan jasaten dute urte-
sasoiaren aldaketa. Izan ere, udan
txankletak edo sandaliak erabili ohi
dira normalean, eta udazkenarekin
askoz ere gehiago babesten duten
oinetakoak janzten hasiko garenez,
gure oinek mugikortasun asko gal-
tzen dute. Horrek mina ekar dezake,
hasieran arina izan arren denborare-
kin normal ibiltzea eragotzi eta biz-
karreko edo sorbaldako mina eragi-
tera irits daitezkeena.

Non duzu mina?
Mina arrazoi batek baino gehiagok
sor dezake, eta zaila da kasu guztie-
tarako balio duten argibide oroko-
rrak ematea. Dena den, tokiaren
araberako minaren sailkapena egitea
baliagarria gerta daiteke.
l Oin-zolan. Arrazoiak bi izaten

dira normalean. Batetik, Mortonen
neuroma esaten zaiona: zapata estuak
edo punta zorrotzegidunak erabil-
tzearen ondorioz nerbio bat zanpatu
eta inflamazioa sortzea. Bestetik, oin-
zolako faszitisa, oin-zola azpialdetik
estali eta babesten duen mintza han-
ditzea. Lehen kasuan masaje batek
mina arindu dezake –kirurgia azken
irtenbidea da–; faszitisa izanez gero,
aldiz, min zorrotza nabarituko duzu
zutik zauden bitartean, baita ibiltzen
hasterakoan ere, goizean ohetik jaiki-
tzerakoan batik bat. Medikuak han-
turaren kontrako botikak agintzen
ditu normalean, baina kasu batzuetan
korronte elektriko txikiak ere erabil-
garriak izaten dira. 
l Behatzetan. Mina izan daiteke

metatartsoa zabalegia edo handiegia
izateagatik. Baina min ematen duena
bereziki behatz potoloa denean, eta
gorritua agertzen denean, agian
ureazko kristalak pilatu dira bertan
eta hezueriaren susmoa baztertu

beharko da. Azken kasu horretan,
jan-neurria zaindu beharko duzu:
kontuz janari koipetsuekin, marisko-
arekin eta alkoholarekin. 
l Oin-gainean. Oin-gangaren

sindromea izaten da kausarik usuena;
lotailuaren gain-tenkatze batengatik
sortzen da gehienetan. Konponbide-
rik onena egunean hiruzpalau aldiz
izotza jartzea izan daiteke.
l Orpoan. Zapata desegokiak

eramateagatik muskuluak eta lotai-
luak behin eta berriz behartzen dire-
nean, ezproi izeneko luzapen modu-
koak sortzen dira oineko hezurretan.
Eta oso mingarriak izatera irits dai-
tezke. Gain-pisuak edo desoreka bio-
mekaniko batek ere sor ditzake. 

Beste gaitz arrunt batzuk
l Juanikoteak. Kasuen %40

hereditarioak izaten dira, Harvarde-
ko Unibertsitateko ikerketa baten
arabera. Juanikoteek eragindako
mina arintzeko belaki batzuk jar-
tzen dira behatz potoloaren eta

ondokoaren artean. Batzuetan, hala
ere, operatzea beste erremediorik
ez da egongo.
l Kailuak, maskurrak. Hala-

koak biguntzeko ona izaten da ur
epeletan bainu hartzea. Zenbait
kasutan beharrezkoa gerta daiteke
aurrez apar-harriarekin leuntzea.

Eguneroko oinarrizko zainketak
Gure oinen azala lodia eta zakar
samarra da, baina osasun egoera
onean mantendu nahi badugu tratu
berezia eman beharko diogu, hidra-
tazio estrarekin batera.
l Esfoliazioa. Soberan dauden

azalak ezabatzeko, oinak apar-
harriarekin, lima batekin edo gel
berezi batekin igurztea komeni da,
egunean bitan gutxienez.
l Hidratazioa. Erabil itzazu

mentolez, aloe veraz
(belarminaz) eta glizeri-
naz prestatutako krema
bereziak oinak freskatu
eta leuntzeko. n

Oinetako minak ez zaitzala geldiarazi

A
LE

SE
R


