
 
 
 

 
  Orria 3tik 1 

 
Podologoen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiak 
segurtasun-oinetako egokiak erabiltzea gomendatzen du, 
oinak babesteko eta lanaldian lesioak prebenitzeko. 
 
Podologoek ez dute gomendatzen takoi-zapatak eskatzea, eta 
are gutxiago lanaldi osoetan 
 
Oinetako profesional on bat lanpostu bakoitzera egokitu 
behar da, eta, haren arabera, honako alderdi hauek bete behar 
ditu: puntako eta orpoko babesa eta barrualde indartua, 
iragazgaiztasuna eta transpirazioa, zola irristagaitza eta 
antiestatikoa.  
 
 

Madril, 2022ko urtarrilaren 3a.- 
Duela egun batzuk jakin zen langile 
bat enpresatik kaleratu zutela 9 
zentimetroko takoi-zapatak zortzi 
orduko lanaldian eramateari uko 
egiteagatik. Bestelako alderdi 
estetikoak eta sexu-diskriminazioa 
alde batera utzita, horrelako 
oinetakoak emakumeei soilik 
eskatzen zaizkielako, ikuspegi 
sanitariotik, Podologoen Elkargo 
Ofizialen Kontseilu Nagusiak erabat 
aholkatzen du oinetako horiek 
eskatzea eta erabiltzea, eta are 
gehiago lanaldi luzeetan. 
 

Haren ontasun estetikoak eta  ahalduntze ontasuna ere badakartzate lotuta albo-ondorio 
batzuk. Izan ere, takoiak ibileran eragiten duelako: oin-zola-flexio batean orkatilaren 
artikulazioa blokeatzeak, takoiaren altuerarekin proportzionalki handituta, goiko 
artikulazioek, belaunak zein aldakak, mugimendu gehiago egin behar izatea eragiten du, 
eta, ondorioz, aldaken kontoneoa antifisiologikoa da. 
 
Takoi moderatua duten metatartsianoen posizioa, zentimetro bat eta lau zentimetro 
artekoa, baldintza ezin hobeetan dago: lurrarekiko angeluazio bat, anatomikoki 
zapaltzeko gehien prestatuta dagoen zatia bermatzeko aukera ematen duena, elementu 
fibrokartilaginosoen laguntzarekin eta inoiz diseinatutako motelgailu onenaren 
babesarekin: oin-zolako koipea. Hala ere, bost zentimetro baino gehiagoko takoien 
gainean oinez gabiltzanean, gorputzaren diseinu jakintsu hori guztia desmoronatu egiten 
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da: gure metatartsianoen zatirik sentikorrenean, kartilagoan, gure pisuaren % 75 baino 
gehiago kargatzen dugu, eta gure artikulazioetako oiz-zola-plaketan presio itzelak 
jasaten ditugu, eta horrek hanturak, pitzadurak eta, askotan, hausturak eragin 
ditzake..  
 
Gainera, takoiarekin batera, stilettoek segmentu digitalen konpresioa eragiten dute, eta 
horrek lesio dermikoak eragiten ditu epe laburrean edo luzean, hala nola zauriak, 
kalloak, oilo-begiak, azazkala barneratuak edo azazkalen azpiko exostosia. 
 
Hain desiragarriak ez diren efektu horiek murrizteko, plataforma daramaten zapatak 
erabil daitezke; izan ere, horrela, antepiaren gaineko presioa murriztu egingo da, altuera 
galdu gabe. Oinetakoen barruan aliatu onak izan daitezke deskarga metatartsalaren edo 
moteltze-materialen txantiloiak; izan ere, erosotasun handiagoa ematen dute, baina 
kontuan izan behar da, hala ere, soluzio edo soluzio iragankor bat dela. Ahal den 
guztietan, ordu zabalak eta larruazala bezalako material malgukoak aukeratu behar dira, 
eta takoi-oinetakoekin ahalik eta gutxien ibili behar da, gutxienez 8 orduz.   
 
Podologoen Elkargoen Kontseilu Nagusiak ez du takoiak deabrutu nahi. Sekretua 
erabileran dago eta ez gehiegikerian: neurrizko erabilerak oinetakoak galtzen dituenaren 
autoestimua bultza dezake, eta gehiegikeriak oinak galaraziko dizkio. 
 
Nolanahi ere, lanbide-eremuan funtsezkoa da hainbat gomendio kontuan hartzea oinak 
zaintzeko lanaldian zehar, eta, bereziki, eraikuntzako edo industriako sektoreetako 
langileentzat. Podologoen Elkargoen Kontseiluak adierazi du garrantzitsua dela laneko 
edo segurtasuneko oinetakoak erabiltzea. Elementu hori edozein langileren norbera 
babesteko ekipamenduaren (NBE) eta indarrean dauden lan-segurtasuneko arauen (EN-
344, EN-345, EN-346 eta EN-347) parte da. 
 
Podologoen Kontseiluak nabarmentzen duenez, segurtasun-oinetakoen helburua oina 
eta, bereziki, hatzak eta azazkalak babestea da, eta, beraz, giza gorputza lan-jarduera 
batek ekar ditzakeen arriskuetatik babestea. “Oinak, batez ere hatzak, objektuak 
erortzearen, kolpeen eta kolpeen ondoriozko lesioak jasateko arrisku handiena duten 
eremuak izan ohi dira; horregatik, oinetako erresistenteak aukeratu behar dira”, 
Kontseiluko idazkari nagusi Juan Diosek adierazi duenez. Zehazki, lan-jarduerak 
denbora luzez zutik egotea eskatzen badu, jarrera estatikoan edo mugimendukoan, 
idazkari nagusiak dio oinetako, belauneko, aldakako eta bizkarrezurreko artikulazioetan 
arazoak ohikoak izaten direla, eta, beraz, laneko oinetakoak prebentzio-metodo ona izan 
daitezkeela. 
 
Bestalde, erabilera profesionaleko zapatak hainbat material babeslerekin egiten dira gaur 
egun, baina podologoek gomendatzen dute haien fabrikazioaren osagaiak, diseinua eta 
forma berrikustea, langileen oinak ez daitezen ahuldu gaizki hautatutako oinetakoak 
gaizki erabiltzeagatik, eta horrek eragin negatiboa izan dezake osasunean eta lan-
jardueraren garapenean. 
 
Kontseilu Nagusiak zehazten du zer alderdi hartu behar diren kontuan erabiltzaile 
bakoitzarentzat zapata mota egokia aukeratzeko orduan: oinetakoekin lan egingo den 
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denbora, lanpostua eta lan-jarduera egiten den lekua, zapataren ezaugarriak lanaren eta 
sektore bakoitzeko legediaren arabera egokitzeko. Garrantzitsua da, halaber, pertsona 
bakoitzaren ezaugarri fisikoei erreparatzea, oinetakoak bere gorputzaren premietara 
egokitzeko. Podologoek gomendatzen dute neurri egokia aukeratzea, eta, ahal dela, 
egunaren amaieran probatzea, oina zabalduago dagoenean. 
 
Laneko oinetakoetarako ezaugarri egokiak. 
 
Oinetakoen zehaztapenei dagokienez, CGCOPek hotz eta beroarekiko erresistentea den 
bat aukeratzea gomendatzen du, puntan eta orpoaren eremuan babesa duena, ahalik 
eta ergonomikoena izango den itxitura batekin, oina errazago mugitu ahal izateko 
barruan, eta materialak iragazgaitzak izan daitezen. Era berean, adierazi du 
ezinbestekoa dela transpiragarria izatea, zola irristagaitza eta antiestatikoa izatea, istripu 
elektrikoak prebenitzeko, eta bitarteko zolak barne-errefortzua izan dezala, zulaketak 
saihesteko. 
 
Bestalde, Kontseiluak zapata arinak erabiltzea gomendatzen du; izan ere, oinetako astun 
batek zaildu egingo du erabiltzaileak bere jarduera profesionala behar bezala egitea. 
 
Azkenik, langileak zalantzarik badu bere oinerako eta egiten duen jarduerarako oinetako 
egokienei buruz, zure konfiantzazko podologiako profesionalari kontsulta diezaioke, zure 
beharretara ondoen egokitzen den oinetakoari buruzko aholkuak eman diezazkion.. 
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