
NOLA TRATATZEN DA?

GILTZURRUNEKO GUTXIEGITASUNA

Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoak giltzurrunaren funtzionamenduak 
okerrera egin duela luzaroan esan nahi du.  
Giltzurrunak oso organo garrantzitsuak dira gure organismoak behar bezala 
funtzionatzeko: gorputzeko odola garbitzen dute eta likidoak kontrolatzen 
dituzte, beharrezkoak diren substantzia batzuk odolean erregulatzen laguntzen 
dute, eta era berean, arteria-presioa ongi kontrolatzen laguntzen dute.

□ Gorputzak ura eta gatza biltzen ditu, eta horrek aurpegia,  
   orkatilak eta gorputz osoa handitzea eragin dezake, baita pisua
   hartzea ere.
□ Hasieran, baliteke pixa maizago egitea, eta egarria izatea. 
□ Baliteke nekatua sentitzea, ahul.

Zer da giltzurruneko gutxiegitasuna?

SINTOMAK:

1. Kontrolatu arteria-presioa.
2. Egin jarduera fisikoa erregulartasunez.
3. Ez erre.
4. Hartu medikazioa gomendatu dizuten
    moduan, eta ekidin antiinflamatorioak hartzea.
5. Kontrolatu elikadura: 
    KONTSULTATU ERIZAINARI menuak eta 
    elikagai-konbinazioak.

ZER EGIN DEZAKET NEURE BURUA ZAINTZEKO?
GOMENDIO OROKORRAK:

Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoaren tratamendua gaixotasunak
aurrera egitea galarazten saiatzera bideratuta dago: 
□ Arteria-presioa zorrotz kontrolatu behar da.
□ Dietan proteina gehiegi ez egotea eta hipergluzemia
   kontrolatzea.
□ Agertzen diren sintomak eta afekzioak tratatzea. 
□ Botika jakin batzuk ekiditea, adibidez,
   antiinflamatorioak (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco...)
   eta eferbeszenteak, gatz-kantitatea handia dutelako.
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□ Murriztu gatzaren kontsumoa.
□ Ekidin likido gehiegi hartzea.
□ Murriztu potasioaren kontsumoa (analisietan gehiegizkoa dela ikusi bada). 
   Hona hemen potasio ugari duten elikagai batzuk: zenbait fruta (laranjak, platanoak), 
   zenbait barazki (espinakak, txanpiñoiak, tomateak), arrautzak, lekaleak...
□ Haragirik gomendatuena, zure kasuan, haragi zuria da: oilaskoa, untxia, 
   txahala.

 

ELIKADURA KONTROLATZEKO GOMENDIOAK:���

GILTZURRUNEKO GUTXIEGITASUNARI BURUZ AHAZTU EZIN DUZUNA

 

Potasio asko duten elikagaiak

1. KONTROLATU ARTERIA PRESIOA.

2. EZ HARTU ANTIINFLAMATORIORIK. EZ HARTU BOTIKARIK 
EDO BELAR DENDETAKO PRODUKTURIK ZEURE KABUZ. Mina 
arintzeko zerbait behar baduzu, medikuak adieraziko dizu 
botikarik egokiena. 

3. JARRAITU MEDIKUAK EDO ERIZAINAK EMANDAKO
GOMENDIOEI.

GILTZURRUNEKO GUTXIEGITASUNA

Zalantzarik izanez gero, edo informazio gehiago behar izanez gero, jo
osasun-arloko profesionalarengana edo Osasun Aholkura (telefono zenbakia: 902 20 30 50).


