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SUHA KOŽA
K

oža varuje človeško telo 
pred vdorom škodljivih 
snovi iz okolja in izgubo 
vode. Najpomembnejšo 

zaščito predstavlja rožena plast v 
povrhnjici, ki jo sestavljajo tesno 
zbite poroženele odmrle celice. Te 
z lipidi, ki so med celicami, skupaj 
tvorijo kožno pregrado, ki jo nekateri 
primerjajo z zidom – celice so zidaki, 
lipidi pa cement. Pri zadrževanju 
vode v roženi plasti kože so zelo 

pomembne tudi snovi, kot so npr. 
laktat, urea in urokainska kislina, 
znane kot naravni vlažilci kože. 

Kdaj je koža suha?

Koža je suha, ko v povrhnjici 
primanjkuje vode. To se lahko zgodi 
pozimi, ko je v okolju zračna vlaga 
nizka, ali ko se zmanjša količina ter 
če se spremeni sestava lipidov v 
kožni pregradi. Čezmerna uporaba 
mil, pogosto tuširanje z vročo vodo, 

izpostavljenost 
detergentom, 
staranje kože 
in nekatere 
kožne bolezni 
(npr. atopijski 
dermatitis 
ali ihtioza) so 
pogosti vzroki 
za motnjo v 
delovanju kožne 
pregrade in suho 
kožo.

Pogostejša 
pri starejših

Suha koža se 
lahko pojavi v 
vseh starostnih 
obdobjih. Zelo 

pogosta je pri starejših ljudeh; kar 
75 % ljudi, starejših od 64 let, ima 
tovrstne težave. Lahko spremlja 
različne bolezni, kot so npr. atopijski 
dermatitis, ihtioza, hipotireoza, 
pomanjkanje cinka ali esencialnih 
maščobnih kislin, napredovale 
maligne bolezni, lahko se pojavi ob 
zdravljenju z nekaterimi zdravili, kot 
so npr. retinoidi.

Koža navadno ni pordela ali vneta, 
se pa drobno lušči, kožne linije 
postanejo izrazitejše, lahko je videti 
kot ribja koža. V hujših primerih se 
pojavijo pordela in luščeča žarišča, 
predvsem po okončinah in obrazu, 
kar največkrat opredelimo kot 
zimski ekcem. Včasih nastanejo 
zaradi izsušene kože spremembe, 
ki spominjajo na porcelan s počeno 
glazuro. Suha koža pogosto srbi. 
Srbež je lahko tako izrazit, da moti 
spanje in dnevne aktivnosti. Zaradi 
ponavljajočega se praskanja in 
drgnjenja kože lahko nastanejo 
območja zadebeljene kože s 
poudarjenimi kožnimi gubami. Suha 
in zadebeljena koža pogosto poči, 
predvsem na dlaneh in stopalih. 
Takšne razpoke so zelo boleče in se 
težko zacelijo.

Kako si pomagamo?

Tuširanje naj bo kratko (do 5 minut) 
in ne z vročo vodo. Če koža ni vneta, 
so koristne oljne kopeli. Uporaba 
tekočih mil ali penečih kopeli ni 

priporočljiva, ker še dodatno slabijo 
kožno pregrado. Namesto njih 
uporabimo nedražeča mila ali vodne 
raztopine, ki imajo pH okrog 6. Zelo 
pomembno je, da takoj po kopanju 
ali tuširanju nanesemo negovalno 
kremo ali mazilo. Uporabljajmo 
mazila in kreme, ki so primerni za 
nego suhe in občutljive kože ter niso 
odišavljeni. Kožo je treba zaščititi 
pred mrazom in vetrom, vendar naj 
oblačila iz sintetičnih vlaken ali volne 
ne pridejo v neposreden stik z njo. 

Ne pozabite na roke

Roke so še posebno izpostavljene 
vplivom iz okolja. Če je le mogoče, 
si po vsakem umivanju namažite 
roke z negovalno kremo. Izogibajte 
se pogostemu umivanju rok z mili in 
vročo vodo, stiku kože z detergenti 
in drugimi snovmi, ki slabijo kožno 
pregrado (npr. alkohol, bencin, 
razredčila, topila, voski, čistila). Pri 
delu z vodo in detergenti ali topili 
zaščitite roke z  rokavicami, ki jih je 
priporočljivo sneti vsakih 15 do 20 
minut.
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Ljudje v vseh starostnih obdobjih 
imajo lahko suho kožo, se pa pogosteje 

pojavlja pri starejših ljudeh in pri 
nekaterih boleznih kože. Pri tistih, ki 

sicer nimajo težav s kožo, jo lahko mraz, 
veter in suh zrak v ogrevanih prostorih 

močno izsušijo. Suha koža velikokrat 
srbi, včasih se pojavijo celo vnetne 

spremembe. S preprostimi ukrepi oz. 
ustrezno nego lahko omilimo težave ali 

jih v celoti odpravimo.

KDAJ PO NASVET K DERMATOLOGU?
•	 Ko je koža kljub redni uporabi ustreznih 

negovalnih pripravkov suha ali vneta.

•	 Ob dolgotrajnem srbenju kože suha koža 
pogosto srbi, vendar je lahko tako tudi 
zaradi številnih drugih vzrokov.

•	 Ko se kronična bolezen kože poslabša in 
zdravljenje, ki navadno pomaga, ni več 
učinkovito.

•	 Ko se po določenem negovalnem 
pripravku ali drugih kozmetičnih 
izdelkih pojavi srbenje ali vnetje, 
kar je lahko posledica kontaktne 
preobčutljivosti.


