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Fothälsa för alla!

Vi vill ge människor kontroll över sin vardagshälsa. Genom att ge 
dem verktygen till att göra smartare val tror vi att vi kan öka 
deras livskvalitet och hjälpa dem leva livet fullt ut. Att ha en god 
fothälsa är en viktig del av detta.

Visste du att varje människa i snitt tar 4 961 fotsteg varje dag? 
Dessutom tar fötterna emot hundratals ton vikt dagligen. Därför 
är det viktigt att ta hand om fötterna och se till att de mår bra.
En stor del av befolkningen upplever någon gång besvär med 
fötterna, på ett eller annat sätt. Detta kan påverka vardagen 
negativt, och i värsta fall leda till långvarig smärta eller obehag.

Har naglarna blivit gula eller börjar det göra ont i hälen?
Även om de flesta fotbesvär är ofarliga så bör man ta dem på 
allvar. Gör man inget åt dem, riskerar de att förvärras.

Med denna bilaga vill vi hjälpa dig att hitta rätt produkter  och 
tydlig information, fakta och support. Vill du hellre ta del denna 
information via Karo Academy så går det alldeles utmärkt det 
med. I bilagan hittar du länkar till alla våra digitala utbildningar, 
material och tjänster. 

Sveriges fotterapeuter ger trygghet

Sveriges Fotterapeuter är en rikstäckande yrkesorganisation som arbetar för att höja och bevara 
kompetensen och kvalitetsnivån inom fotvårdsyrket. Förbundet består av cirka 2000 professionella 
fotterapeuter som arbetar privat eller är anställda inom kommun och landsting. Detta gör Sveriges 
Fotterapeuter till det i särklass största förbundet som organiserar fotterapeuter. Sveriges Fotterapeuter 
har 18 aktiva distrikt och medlemmar finns representerade i hela Sverige.

CCS och Sveriges Fotterapeuter har sedan flera år tillbaka ett etablerat och långsiktigt samarbete.
Detta fungerar som en kvalitetsstämpel för produkterna i CCS sortiment och vi är stolta över vårt nära 
och långvariga sammarbete.

Heja 
fötterna!
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Fotakademin
Scanna med din  

mobilkamera
 för att komma till 
utbildningsfilmen
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Vårda fötterna med fotbad hemma.
Dina fötter är fantastiska vardagshjältar som behöver daglig omtanke. Grunden till välmående fötter är att 
hålla dem rena och fräscha. Tvätta dem varje dag med tvål och vatten.
Ta ett avkopplande fotbad med balja då och då – det är ett effektivt sätt att göra fötterna rena och mjuka 
upp huden på hälarna. Med en kopp te, en ljudbok eller i sällskap av en god vän gör du din fotstund till en 
extra trevlig stund.

MJUKA OCH 
LENA FÖTTER

Höst och vinter

Under hösten och vintern är fötterna ofta 
instängda i trånga skor och tjocka strumpor. Ett 
fotbad är ett skönt sätt att koppla av från kylan 
och stressen. Ta fram en balja, tappa upp vatten 
och tillsätt lite fotsalt med karbamid. Tänd ett 
doftljus för den rätta stämningen. Varför inte 
lyssna på din favoritpodd eller klassisk musik 
samtidigt som du badar fötterna?
Kom ihåg! Lagom är bäst. Fotbadet bör inte vara 
alltför varmt eftersom värme torkar ut huden. 
Sikta istället på ljummet vatten och bada fötterna 
i cirka 15–20 minuter. Torka noga efteråt, även 
mellan tårna.

Vår och sommar

Under våren och sommaren vill vi släppa fötterna fria. 
Använd skor och sandaler som låter fötterna andas. 
Undvik högklackat och skor med hårda remmar och 
spännen.
Pigga upp fötterna med ett fotbad på balkongen eller i 
trädgården. Istället för fotbadsalt – prova ett härligt 
flytande fotbad som mjukar upp och djuprengör torra, 
trötta fötter. Luta dig tillbaka och ge fotstunden 
guldkant med uppfriskande dryck och en god bok.
Tips! Som ett alternativ till balja finns det praktiska 
upplåsbara fotbad som är enkla att ha med sig, till 
exempel på semestern eller i sommarstugan.

Fotbad för alla säsonger

Binder fukt och verkar uppmjukande på 
förhårdnader
Innehåller enbart  100% fuktbindande 
karbamid

CCS intensivt Uppmjukande fotbadsalt

Ett flytande fotbad som mjukar upp och 
djuprengör torra och trötta fötter. 

Perfekt första steg i fotvårdsrutinen.
 

Innehåller karbamid och mjölksyra som 
är effektivt exfolierande och 

mjukgörande. Med mild frisk doft av 
spearmint och lugnande lavendel.



Exfolierande sockor
På apotek finns olika exfolierande sockor som tar bort 
död hud och förhårdnader utan att man behöver 
använda fotfil. Den här effektiva produkten ger 
silkeslena fötter efter en enda 60-minutersbehandling. 
Produkten utnyttjar hudens naturliga processer för att 
avlägsna död hud. Efter appliceringen faller den döda
huden successivt bort och fötterna blir mjuka och släta.

På liknande sätt avlägsnar dessa exfolierande sockor 
döda hudceller och lämnar fötterna lena och mjuka. Det 
är kombinationen av mjölksyra, fruktextrakt och 
salicylsyra som exfolierar huden.

Tips! Ta gärna ett skönt fotbad med uppmjukande 
fotbadsalt en stund innan du startar exfolieringen, samt 
därefter dagligen några dagar efter behandlingen. Detta 
kommer att snabba upp och optimera både 
behandlingen och effekten. 

Hur fungerar exfoliering?
Några dagar efter att du har använt sockorna börjar 
gammal hud falla bort och fötterna blir mjuka och lena. 
Nu kommer fjällningen att pågå ett tag. Processen att 
avlägsna hud varar i upp till 14 dagar. Du ska inte dra av 
hudflagorna då det kan skada huden. Låt dem istället få 
lossna av sig själv.
Eftersom endast död hud faller av så kommer effekten 
att vara kraftigast på de delar av foten där man har 
tjockare hudlager och förhårdnader. Personer med tunn 
hud ser ofta resultat snabbare än de med tjocka 
förhårdnader. 
Tips! Ofta kan du fortsätta med dina vanliga rutiner efter 
en exfoliering, men eftersom huden kan bli extra känslig 
under några dagar efter genomförd behandling kan du 
undvika intensiva sporter de första dagarna.

EXFOLIERING
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Hur får man mjuka fötter?
 

Många lägger ansiktsmask då
och då – men hur ofta ger vi

egentligen våra fötter en
välgörande fotmask? En

exfoliering innebär att man
avlägsnar lager av döda

hudceller och förhårdnader
från fötterna vilket ger dem en

len och fräsch känsla.

Fotbehandling som sköter sig själv
Inget smörjande eller filande behövs
Mjukgörande, vårdande och stärkande

Footner Exfoliating Socks är en 60 minuters exfolierande 
fotbehandling för mjuka och fina fötter. Plastsockor som 
innehåller flera vårdande ingredienser och verkar utan 
tidsödande filande och smörjande. Effekten ses ca 3-5 dagar 
efter genomförd behandling, då förhårdnader och död torr 
hud faller av. 

Latmask?

https://footner.se/produkter/footner-exfoliating-socks-hel-fot/
https://footner.se/produkter/footner-exfoliating-socks-hel-fot/
https://www.meds.se/ccs-exfolierande-fotsockor-1-par?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKLMHqzs_-n9uwbsNxkM5tRMDZfY6OOGFaMETKpz8mWYlHgMbVmIFaBoC5XoQAvD_BwE
https://ccshudvard.se/produkt/ccs-intensivt-uppmjukande-fotbadsalt/
https://ccshudvard.se/produkt/ccs-intensivt-uppmjukande-fotbadsalt/


Torra fötter beror på att huden har för lite fukt 
vilket gör att den förlorar sin mjukhet och spänst. 
Om torra fötter också utsätts för belastning eller 
friktion kan det bildas förhårdnader.
En del har lättare att drabbas av torr hud än 
andra. Det kan bero på ärftliga faktorer eller 
sjukdomar som diabetes och psoriasis. 

Men ofta blir fötterna torra för att de inte är 
ordentligt smörjda.
Torra fötter kan också orsakas av 
väderförhållanden som låg luftfuktighet under 
torra somrar och kalla vintrar. Den torra luften kan 
göra att redan torr och tjock hud blir ännu torrare 
med ökad risk att drabbas av sprickor.

Fördelar med fotkräm
Fotkräm hjälper dig att lindra problem såsom 
torra fötter och hälsprickor. 
Med fuktighetsbevarande fotkräm kan du 
återigen få liv till dina torra fötter och göra dem
härligt mjuka och lena. En bra fotkräm är CSS 
fotvårdsalva som innehåller 10% fuktbindande
karbamid och har 3 funktioner i 1; mjukgör, 
återfuktar och förbättrar hudens skyddsbarriär. 
Dessutom innehåller den eukalyptusolja som 
motverkar dålig lukt och ger en frisk doft. 
Resultatet blir mjuka, smidiga och väldoftande 
fötter. Sveriges mest

sålda fotkräm
på apotek*

DET HÄR ÄR TORRA FÖTTER,
HUD- OCH HÄLSPRICKOR
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Hur applicerar man fotkräm?
Massera in krämen med fingrarna. Börja vid tårna och 
arbeta dig upp till ovansidan av fötterna, massera 
fotsulorna med cirkelformade rörelser med båda 
tummarna. Använd fingertopparna för att massera med 
cirkelformade rörelser runt vristerna och hälsenan. 
Applicera fotkräm dagligen eller vid behov på rena och 
torra fötter.

Hur väljer man rätt fotkräm?
Det finns en del saker att tänka på när man väljer fotkräm. 
En bra fotkräm är fet, går snabbt in i huden och mjukgör 
på djupet. 
Karbamid är en ingrediens som verkar effektivt 
mjukgörande och mjölksyra ger bra resultat på hud som är 
förtjockad eller lider av hälsprickor.
Ett bra kan även vara ett kombinera olika produkter för att 
behandla hälsprickor och torra fötter & att inte glömma 
fotbad.

Kom även ihåg att det är bra att använda 
fotkräm både på sommaren och 
vinterhalvåret. 

På sommaren kan den framförallt användas 
som lindring från sol och barfotaspring och 
på vintern behövs den för att skydda 
fötterna från kyla och uttorkning.

*IQVIA, Consumer Health National Sales Audit,
Sweden, Total Footcare products, Unit sales,
MAT 04 2023

https://ccshudvard.se/produkt/ccs-fotvardssalva-175-ml/
https://ccshudvard.se/produkt/ccs-fotvardssalva-175-ml/


Vad är hälsprickor?
Med hälsprickor menar man oftast att hudens hornlager blir förtjockat och att det uppstår små sprickor 
på hälen och fotsulorna. När huden runt hälarna blir tjock och/eller torr tappar den sin spänst och 
smidighet och kan därför gå sönder av normalt tryck, som när du går. Sammantaget kan dessa faktorer 
göra att huden blir skör och spricker upp. Hälsprickor innebär att huden på hälarna spricker sönder. 
Sprucken och torr hud kan ge upphov till smärta och andra besvär.

Hur behandlar man hälsprickor?
Man kan förhindra och behandla hälsprickor med regelbunden 
fotvård. De flesta fall av hälsprickor går bra att behandla själv 
hemma. Använd hälbalsam eller oljebaserad återfuktande 
kräm två gånger om dagen. Tänk på att det kan vara en fördel 
att använda hälbalsam på morgonen eftersom det gör huden 
på hälarna mer elastisk inför dagens utmaningar och minskar 
förekomsten av sprickor.
I mindre allvarliga fall kan fotfil användas. Om du har svårare 
sprickor kan du behöva ta hjälp av en fotvårdsspecialist. Att 
förebygga och ta bort förhårdnader är det bästa sättet att 
behandla hälsprickor. Förhårdnader måste tas bort 
regelbundet. Du kan använda en fotfil eller pimpsten på våta 
eller torra fötter – testa vad som funkar bäst på din hudtyp.

Hur kan hälsprickor undvikas?
Smörj in och återfukta fötterna regelbundet.
Ha på dig heltäckande skor och bra strumpor så mycket du 
kan.
Drick mycket vatten för att hålla en bra vätskebalans i kroppen 
och huden.
En bra kosthållning med rikligt innehåll av essentiella fettsyror 
(t.ex. omega 3) kan också vara till hjälp.
Ibland kan det hjälpa att lägga hälskydd i skorna. Hälskydd av 
silikon hjälper till att hålla fötterna fuktiga och förhindrar att 
hälen spänns ut i onödan.

Huden på foten eller hälen spricker och orsakar obehag eller 
smärta. 
Smärtsamt att gå på foten eller när områden utsätts för tryck.
Vid mer extrema fall kan ibland sprickorna även blöda. 
När huden spricker eller blöder kan bakterier leta sig in & 
orsaka  infektioner.
Tecken på infektion inkluderar: rodnad, svullnad och att huden 
känns varm.

Symptom på hälsprickor?

Varför får man hälsprickor?
Det finns flera orsaker till varför man kan få hälsprickor men den främsta orsaken är väldigt uppenbar, otillräckligt 
med fukt, att huden helt enkelt behöver lite extra omvårdnad och återfuktning. Ibland kan det även finnas andra 
orsaker till hälsprickor som till exempel diabetes med autonom neuropati som leder till minskad svettning och 
därmed nedsatt återfuktning, och problem med sköldkörteln. Problemet är att hälsprickor till stor del är ärftligt och 
därför kan problemen återkomma efter bara några veckor. 
Det bästa man kan göra är därför att skapa en bra rutin och fortsätta smörja in sina fötter även efter att sprickorna 
läkt.
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Resultat 
efter 3 

dagar!*

Lösning för hudsprickor

hjälper till att minska smärta och
underlättar läkning av hudsprickor.
Bildar en skyddande, vattenresistent 
elastisk film som torkar omedelbart efter 
applicering. 
Minskar även risken för infektion och kan 
användas av diabetiker på icke 
infekterade hudsprickor.

Medicinteknisk produkt läs noga bipacksedeln.

*70% of the users saw an improvement in heel texture and 60% in smoothness (consumer use test)



 
CCS finns med genom livets små och stora utmaningar - från behandling av specifika problem, till skyddande och 

förebyggande vardagsvård.
 

Sedan 40 år tillbaka har vi utvecklat innovativa hudvårdsprodukter med fokus på funktion. Produkterna tillverkas i 
Dalarna i Sverige och genom vårt läkemedelsarv säkerställer vi kvalitén på högsta nivån.

 
CCS hudvård säljs på apotek och vi är idag marknadsledaren* på fotvårdsprodukter och rekommenderas av 

Sveriges Fotterapeuter.
 

Välkommen till CCS

Klipp ut och spara

 
 

SVENSK HUDVÅRD 
SEDAN 1979

 
 



Resultat 
efter 3 
dagar!

Mjukgörande mot torra fötter, motverkar både 
hård hud och hälsprickor
Eukalyptusolja motverkar dålig lukt och ger en frisk 
doft

CCS FootPro Fotkräm

Effektivt verkande, multifunktionell fotkräm som 
hjälper till att lindra ett antal olika hudåkommor på 
fötterna. Verkar mjukgörande mot torra fötter och 
motverkar både hård hud och hälsprickor. Speciellt 
framtagen för aktiva fötter och innehåller även 
eukalyptusolja för att motverka dålig lukt och ge en 
frisk doft. Vegansk.

Exfolierar, mjukgör och återfuktar torra fötter med 
hälsprickor
Innehåller karbamid 25% och mjölksyra

CCS Cracked Heel Repair

Exfolierande fotkräm med mjukgörande egenskaper. 
Fotkrämen är speciellt framtagen för mycket torra 
fötter med hälsprickor och hård hud. Krämen 
exfolierar, mjukgör, återfuktar och stärker 
hudbarriären. Den innehåller en kombination av hög 
halt karbamid och mjölksyra. Vegansk.

Motverkar hälsprickor och liktornar
Exfolierar, återfuktar och mjukgör
Berikad med karbamid och provitamin B5

CCS Hälstift SOS

En återfuktande punktbehandling som motverkar 
hälsprickor och liktornar. Behandlingen används på 
mycket hård hud och minskar risk för liktornar. 
Hälstiftet både återfuktar och exfolierar de utsatta 
områdena på foten. Den höga halten karbamid(25%) 
ger effektiv återfuktning och mjukar upp den torra 
huden. Vegansk.

10% Karbamid som verkar effektivt fuktbindande 
Eukaluptusdoft motverkar dålig lukt

CCS Fotvårdssalva 

speciellt framtagen för fötter med torr hud eller 
förhårdnader. Fotkrämen innehåller 10% karbamid 
som binder fukt i huden. Den gör huden mjuk, 
återfuktad och förbättrar hudens skyddsbarriär. 
Huden blir smidigare och känns mjukare. Vegansk.

Våra bästa produkter för torra 
fötter och hälar

Behandlan 
de hälsift

25% 
Karbamid

     Torra fötter

     Hälsprickor

     Förhårdnader

     Fuktiga fötter

     Dålig lukt

Sveriges 
mest sålda 
fotkräm*
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VÄRMANDE ÅTERFUKTANDE MJUKGÖRANDE

Cosphaderm® VBE består 
av vanillylbutyleter som 

har härletts syntetiskt från 
vanillin. 

Ger behagligt värmande 
effekt på huden.

 

Glycerin binder effektivt fukt 
till huden. Verkar effektivt 

återfuktande och gör huden 
mjuk och smidig.

 

Sheasmörets intensivt 
vårdande och

fuktighetsbevarande 
egenskaper mjukgör 
huden tack vare dess 

höga fetthalt.

KALLA OCH 
TORRA FÖTTER

Händer och fötter blir också kalla om du sitter 
stilla. När du rör dig och blir varm så blir också 
händer och fötter varma.
Rökning påverkar cirkulationen negativt och 
gör att blodkärlen drar ihop sig. Det gör att 
händer och fötter blir kallare. 

Det är händer och fötter som först blir 
kalla, om lufttemperaturen sjunker. 
Kroppen drar ihop blodkärlen i händer 
och fötter för att spara på värmen i 
resten av kroppen. Samma sak händer 
om du är spänd eller nervös. Även hur din 
kropp är byggd kan påverka om du 
känner dig kall eller varm i huden.

 
CCS Warming Foot Cream mjukar upp stela, ömma 
och kalla fötter samtidigt som den effektivt mjukgör 
och motverkar torrhet.

Fotkrämen passar även utmärkt för en stimulerande 
och värmande massage.
Lyxig och fräsch spa-inspirerad doft av lavendel, 
enbär och frisk citrus

Miljö och livsstol 

För ökad effekt kan du testa att applicera den 
precis efter duschen på handdukstorra fötter. Om 
huden är lite fuktad så kan det bidra till att du får 
känner av den värmande effekten av krämen mer.

Om dina fötter är mycket torra och har förtjockad 
hud så kan det också bidra till att det inte blir en lika 
stor effekt av de värmande egenskaperna. 
Då kan du fortsätta använda produkten på grund 
av dess mjukgörande och återfuktande 
egenskaperna eller så kan du testa CCS cracked 
heel repair för att få mer effekt på den förtjockade 
huden tack vare produktens exfolierande 
egenskaper.

NYHET!

Värmande känsla
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Problem med varma och svettiga fötter är 

ingenting som vi gärna pratar om,

 men alla kan drabbas av det.
Därför drabbas du av fotsvett?

Fötterna är det ställe på kroppen där vi 
svettas mest. Det beror på att undersidan av 
foten har en mängd svettkörtlar. Det är inte 
själva fotsvetten i sig som har en obehaglig 
doft. Illaluktande fötter uppkommer när 
svetten kommer i kontakt med bakterier på 
huden.

FOTSVETT

Välj mellan olika typer av fotdeo

Män, kvinnor, ung som gammal – illaluktande 
fötter kan drabba alla. Det finns olika sorters 
fotdeo och andra produkter för dig som svettas 
mycket om fötterna.
Uppfräschande fotspray – en effektiv 
antiperspirant som motverkar svett och 
illaluktande fötter. Enkel att använda och 
praktisk att ha med sig i väskan. Håller fötterna 
torra, fräscha och väldoftande.

Mjukgörande och hudvårdande multifunktionell 
kräm som förutom att skapa ett gynnsamt 
hudklimat också stärker hudbarriären och ger 
fötterna en frisk doft.
Deosulor med doft som andas, absorberar och 
gör att skorna inte luktar illa. Finns i de flesta 
välsorterade skoaffärer.
Skospray som neutraliserar dålig lukt. Det finns 
också svampdödande skosprayer. Säljs på 
apotek samt i sko- och fotbutiker.

Tips! 
Byt strumpor ofta och undvik att ha samma skor två 
dagar i rad. Kom också ihåg att undvika trånga skor 
som lätt blir fuktiga och varma. Skor i material som 
andas är bra – till exempel skinn och canvas. Skulle 
skorna ändå bli fuktiga av svett? Låt dem torka innan 
du använder dem igen.

Ärftlig benägenhet att svettas mycket
Fuktiga strumpor och skor
Du bär alltid samma skor
Fotsvamp eller nagelsvamp

Vanliga orsaker till illaluktande och svettiga fötter

Uppfräscha
nde &

Svalkande
fotdeo!
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Vad är det vanligaste skälet till att besöka en 
Medicinsk fotterapeut?

Att det finns ett problem på fötterna tex 
nageltrång, tjocka naglar, liktornar, 
förhårdnader, sprickor, svamp.
Det kan också vara att man önskar en 
bedömning och få råd och tips om hur man ska 
sköta sina fötter på bästa sätt. 
Sen är det mysigt och ett sätt att ta hand om sig 
själv och sina fötter som är så viktiga.

Vad händer när man inte 
söker vård i tid?

 
Att vänta med tex ett nageltrång ökar risken för 
infektion om man inte åtgärdar. Vid tjocka 
naglar och tryck från skor finns det risk för sår 
och även hälsprickor kan bli mycket 
smärtsamma och även infekterade. Mitt råd är 
att söka vård i tid för att minska risken för 
vidare komplikationer.

Vad bör man tänka på gällande fötterna vid 
diabetessjukdom?

Vid diabetes finns risk för angiopati och 
neuropati dvs kärl och nervskador. Ofta är det 
en kombination. Här är det viktigt med 
årskontroller på sin vårdcentral för 
riskgruppering av fötterna. Felaktiga skor kan 
orsaka svårläkta sår och här kan även finnas 
fotsjukvårdare som kan göra bedömning och 
vid behov remittera till ortopedteknisk verkstad.

FOTTERAPEUTEN MONICA 
OM VIKTEN AV ATT SÖKA 

VÅRD VID BEHOV!
 
 
 

2.

5.

Vad är dina bästa tips för egenvård och 
preventiv vård?

Inspektera dina fötter och var uppmärksam 
på rodnader eller sprickor. 

Fotbad 1 ggr/vecka med tex en mild 
tvållösning. Torka noga och framförallt 
mellan tårna.

Fila försiktigt med sandpappersfil. Ej stålfil 
eller rasp. Fila heller inte för ofta och länge. 
Det kan orsaka mer besvär.

Klipp naglarna efter tåns form och rakt. Klipp 
ej ner i sidorna utan håll istället vassa 
nagelkanter runda med tex nagelfil. 

Smörj med mjukgörande kräm och gärna 
med en som innehåller tex Karbamid. Försök 
att göra det regelbundet och som en rutin. 

Undvik att smörja mellan tårna för då trivs 
fotsvamp alldeles ypperligt där det oftast är 
tät, varmt. Där ska huden hållas torr.

Använd skor som räcker över tår och där det 
inte sitter åt. Strumpor utan söm över tårna i 
bomull eller ull. Ej syntetmaterial.

1.

2.
3.

4.

5.

7.

6.

7.
Mabs produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning.12



Varför är det viktigt att välja en fotterapeut som är 
medlem i branschföreningen Sveriges Fotterapeuter 
(SF)?

Om man väljer SF så vet man att den man träffar har en 
gedigen utbildning till Fotterapeut. 
Vi är ett stort förbund som är rikstäckande och 
fortbildning för medlemmarna sker via förbundet. 
Fotterapeuter i SF innehar behandlingsskadeförsäkring.

Har du någon trendspaning på vad som är på gång inom 
ämnet fötvård?

Generellt har vi blivit mer medvetna om våra fötter idag 
och även skomodet är mer fotriktigt och valfriheten är 
större. Trender med till exempel foppatofflor, flip-flop, 
träskor är inte det bästa för fötterna. Dels på grund av 
materialet men även att hälen inte får tillräckligt stöd och 
"flyter ut". 
Vanligt förekommade problem framförallt  på ålderns 
höst är nedsjunkna valv vilket orsakar en felställning med 
risk för förhårdnader. 
Torra fötter ses ofta och här behöver vi smörja oftare och 
mer regelbundet. 
Vanligt är också att vi klipper våra naglar fel vilket kan 
orsaka nageltrång.

Namn: Monica Lindholm
Yrke: Fotterapeut och undersköterska. Arbetar med 
fotsjukvård och medicinsk fotvård.
Utbildade mig 1994 och har arbetat med detta på heltid i 
ca 15 år. 
Min arbetsplats: Tidigare anställd på flera olika 
vårdcentraler i region Stockholm sedan 2017 driver jag 
egen klinik. 

Fotarbetet finns i egna lokaler på Handens sjukhus, 
Haninge kommun men även på Fot och hudvårdskliniken 
Repslagargatan i Stockholm.

Trender med tex  foppatofflor, 

flip-flop eller träskor är inte 

det bästa för fötterna.  
Besök hemsidan

 
 sverigesfotterapeuter.com 
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FÖRHÅRNADER 
& LIKTORNAR 

25% 
katbamid & 

Mjölksyra

Du kan få en förhårdnad om du tex använder 
skor som trycker mot foten. Då riskerar huden 
bli hård och tjock till följd av trycket. Du kan 
sedan få en så kallas liktorn om 
förhårdnaden belastas eller nöts under lång 
tid. Då pressas förhårdnaden in i huden som 
en tagg och det kan i värsta fall göra mycket 
ont. Det går att bli av med besvären men det 
kan ta tid.

Förhårdnader och liktornar kan både sitta på 
eller mellan tårna, eller under foten. Du får 
lättare förhårdnader om du har lågt fotvalv 
eller om någon eller några tår skaver mot 
varandra.
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Salva, lösning och plåster med salicylsyra. 
Plåster som avlastar trycket och mjukar upp förhårdnader och 
liktornar.
Filtringar som du sätter runt liktornar. De minskar både trycket 
och smärtan.
Fotvårdsprodukter som mjukar upp förhårdnader och håller 
huden mjuk, till exempel krämer och fotbad.

Det finns flera olika produkter som avlastar, lindrar eller behandlar 
förhårdnader och liktornar.
Till exempel:

Avlasta, lindra
 och behandla

CCS Foot Pro är CCS vår mest 
avancerade multifunktionella, allt-i-ett 
fotkräm som är framtagen för att 
behandla hälsprickor, förhårdnader och 
torra fötter. Den motverkar även fuktiga 
fötter med dålig lukt och ger en frisk doft. 
Foot Pro går snabbt in i huden utan att 
kladda. Den passar utmärkt för dig som 
vill njuta av utomhusdagar utan 
fotbesvär.

Rekommenderas av Sveriges Fotterapeuter

     Torra fötter

     Hälsprickor

     Förhårdnader

     Fuktiga fötter

     Dålig lukt

Hälstift SOS 
innovativ formula 
som fungerar 
utmärkt som 
komplement för 
att vårda och 
minska risken för 
förhårdnader.

Tips!



4.

Per - om Tåspridare
Utmärkt liten produkt, gör sitt jobb utan anmärkning. 
Tårna hålls isär utan att den märks alls, och den 
lossnar inte. Jag har t.o.m lyckats glömma att den satt 
där och sovit hela natten med tåspridaren på plats.

Lena - om Tåspridare 
Denna produkten har gjort så att jag, för tillfället 
slipper att operera min hallux valgus. Fantastisk 
produkt till ett väldigt bra pris!

Ragina - om Tåskydd
Bäst för krokiga tår. Mjuka och sköna och lätt att 
använda. Har artros.

GeBe - om Tåskydd
Skyddar ond tåled. Ryms i skon, skaver inte.

Marianne -  
om Elastisk tåhätta
Bra som stöd och mot smärta i tå.

1. 2. 3.

Mabs produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning.

Mabs elastisk tåhätta med insida av gelé som 
skyddar tån och området kring nageln. Lämplig att 
använda som skydd vid skadade nerver på tån, vid 
inåtväxta naglar och liktorn. Förebygger blåsor 
och skavsår.
Mabs Tåskydd medium/large Med en insida av gel 
som återfuktar huden och påskyndar läkning av 
förhårdnader & liktornar. Förebygger blåsor & 
skavsår
Mabs Tåskiljare i gelé som minskar friktionen 
mellan tårna och därmed lindrar och motverkar 
skav
Mabs Tåspridare separerar tårna så att stortån 
hålls i rätt position. Lämplig vid problem med hallux 
valgus. Samt för att förhindra skavsår mellan tårna.

1.

2.

3.

4.

Användarinstruktion

Ingen av skydden bör utan proffessionens 
rekommendation användas mer än 16 timmar/dygn. 

Skydden kan återanvändas och handtvättas i ljummet 
vatten och tvål. Efter tvätt kan man strö lite talk över 
och låta produkten torka.

Avlasta och skydda 
med hjälp av Mabs

Produktrecensioner
Hämtade från apotekshemsidor.

15



FOTVÅRD VID
DIABETES

 
Hur påverkar diabetes dina fötter?
Personer som lider av diabetes kan utveckla 
så kallade diabetesfötter, dvs problem med 
sina fötter. Sjukdomen diabetes bidrar på 
sikt till åderförkalkning och förträngningar i 
blodkärlen, särskilt i blodkärlen som 
försörjer tår, fötter och underben med 
syrerikt blod. 

Hur tar man hand om fötterna när man har diabetes?
Tvätta och smörj dina fötter dagligen
Skrubba försiktigt bort hudförhårdnader och uttorkade hudpartier.
Använd fotfil med stor försiktighet
Klipp dina tånaglar regelbundet, var noga med att inte klippa för kort
Använd alltid skor och strumpor
Skydda fötterna från kraftig värme eller kyla
Aktivera fötterna regelbundet för att på så sätt stimulera blodflöde
Gå på regelbunden fotundersökning
Kontrollera dina fötter dagligen

Fotvård med diabetes
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Neuropati är vanligast om du har typ 2-diabetes. Pga för lite
kroppseget insulin och för hög blodsockerhalt minskar
blodflödet till de små blodkärl som försörjer nerverna vilket
leder till förstörd nervstruktur och nervfunktion. Neuropati kan
påverka alla nerver i hela kroppen men då nerverna till
fötterna är väldigt långa påverkas fötterna oftast först.
Neuropati kan utvecklas olika snabbt beroende på hur du tar
hand om din diabetes.

Andra faktorer som påverkar utvecklingen är ärftlighet, hur
länge du haft diabetes, ålder, rökning, högt blodtryck och
höga blodfetter. B12-brist, alkohol och låg ämnesomsättning
kan också orsaka nervskador i dina fötter.
Det finns två former av neuropati; autonom och sensorisk och
det är vanligast att man drabbas av autonom neuropati först.
Besvären kommer av att blodflödet i de små kärlen i huden
påverkats av högt blodsocker. Tex kan du uppleva att du har
kalla fötter men om du känner på fötterna känns de varma.
Anledningen till detta är att blodflödet i de mellanstora kärlen
har ökat.

Vid angiopati uppstår skador på kärlen pga 
högt blodsocker vilket i sin tur kan leda till att 
väggarna i kapillärerna skadas. 
Kärlväggarna kan täpps till när höga halter 
av kolesterolet LDL finns i blodet vilket ökar 
risken för besvär.
Om blodcirkulationen är dålig och sår 
uppstår kommer det bli svårare för kroppen 
att läka såret vilket i sin tur kan leda till att du 
får besvär med återkommande, och ofta 
svårläkta, sår. Så kallad diabetesfot. Därför 
är det extra viktigt för dig som diabetiker att 
regelbundet kolla på dina fötter så du 
upptäcker detta i god tid.

Det finns två olika typer av 
komplikationer som kan 

drabba dig som har diabetes; 
angiopati och neuropati.



Har du ofta ont i tårna? Då kan du ha drabbats av hammartå (Hallux malleus) som betyder krokiga tår. 
Har du hammartå är en eller flera tår bredvid stortån krökta.

När de små lederna i tån är böjda liknar den en hammare. Hammartå gör det svårt eller omöjligt att 
sträcka ut tån vilket leder till att ovansidan på den böjda tån utsätts för friktion mot skor med skavsår 

som följd. Inte sällan bildas det också en förhårdnad som ömmar och gör ont.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMMARTÅ
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Skall ej användas mer än 16 
timmar/dygn. Handtvättas i ljummet 
vatten och tvål. Efter tvätt kan man strö 
lite talk över och låta produkten torka.
Tillverkad av en gelé bestående av 90% 
medicinskt klassad mineralolja

Varför drabbas man av hammartå?
Det är inte alltid lätt att veta vad hammartå 
beror på. En vanlig orsak är att man använt 
alltför trånga skor. Kvinnor drabbas oftare än 
män. Besvären är dessutom vanligare om en 
förälder har hammartå.
Hammartå är vanligt hos dem med en 
snedställd stortå – så kallad hallux valgus. Då 
blir tån närmast stortån krokig och lägger sig 
över eller under stortån. Hammartå kan också 
uppkomma om en tå är betydligt längre än de 
andra och lätt hamnar i kläm när man har skor 
på sig.

Behöver hammartå opereras?
Hammartå kan behöva operation om 
problemen är svåra. Vid en sådan tar läkaren 
bort en bit av mittenbenet i tån – ibland även 
en bit av förhårdnaden. Operationen sker 
under lokalbedövning och ofta får man åka 
hem direkt efteråt. Smärtstillande läkemedel 
kan sedan behövas några dygn, eftersom 
tån eller tårna kan vara svullna och göra ont. 
Efter ungefär två veckor avlägsnas stygn och 
förband av en sjuksköterska. Själva 
läkningen brukar ta tre till fyra månader.

Så förebygger du hammartå
Har du ont i stortån, eller kanske tån bredvid? 
Prova då följande:

•  Välj skor med rymd framtill för att minska trycket på tårna.

• Använd skydd mot hammartå – en geléring som korrigerar 
och lindrar smärta från krokiga tår. Ringen träs över den 
böjda leden på tån och bidrar då tillsammans med 
geléplattan under till att den böjda leden rätas ut och ger 
stöd vilket medför att de ömmande rörelserna minimeras.

• Prova inlägg i skon, gärna en gelsula med en pelott som 
stimulerar blodcirkulationen. Pelott är en benämning på
inlägg som är specifikt framtagna för att behandla smärta i 
framfoten.

• Ta regelbundna fotbad med ett uppmjukande och 
återfuktande fotbadsalt som hjälper mot förhårdnader. Smörj 
in fötterna med mjukgörande fotvårdssalva för torr hud 
efteråt. För dig som tränar, promenerar eller står mycket 
rekommenderas en multifunktionell fotkräm för aktiva fötter.

• Stretching och fotgymnastik kan förebygga och minska 
besvär.

Mabs Skydd mot hammartå 
korrigerar och lindrar smärta 
från krokiga tår. Skyddet är 
tillverkat i ren gelé och 
utformad så att geléringen 
träs över den böjda leden på 
tån och bidrar då tillsammans 
med geléplattan under till att 
den böjda leden rätas ut och 
ger stöd vilket medför att de 
ömmande rörelserna
minimeras.

Skyddar
Korrigerar
Tvättbar
Lindrar smärta
Återfuktar huden

Korrigera och lindra 

Mabs produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning.



CCS har tillsammans med Kurbits illustratören och formgivaren Caroline 
Tinterova tagit fram en design i en limiterad upplaga som knyter an till CCS arv 

och dess långvariga historia som Sveriges favoritfotkräm.
 

Carolines inspiration från den Svenska naturen och CCS Fotvårdssalvas direkta 
anknytning till Dalarna gjorde detta samarbete till en perfekt match.

 
"Jag tycker om lekfullheten i kurbits-skapandet och att få skapa någonting nytt 

av vårat svenska kulturarv, fast i en modern tappning. "
 

En modern klassiker. Precis som vår Original CCS Fotvårdssalva!
 
 
 
 

Namn: Caroline Tinterova Nilsson
Ålder: 44
Yrke: Illustratör/Grafisk formgivare/ 
Konstnär
Bor: Nordanstig
Familj: Gift med Tommy. Barnen Alicia och 
Edward, bonusbarnen Hilmer och Freja.

CCS Fotvårdssalva 175ml
2023 Limited Editon



PROMENADENS 
VÄRSTA FIENDE
SKOSKAV & 
SKAVSÅR 

Välj rätt storlek på dina skor. Se till att de är sköna 
och ingångna när du ger dig ut på långpromenader.
Undvik att ha fuktiga fötter i skorna. 
Använd strumpor som du byter ofta.
1) Förebygg besvär med hjälp av en tåspridare som 
minskar smärta vid överlappande tår och förhindrar 
skavsår och blåsor mellan tårna.
2) Tubifoam är ett tubformat skydd som skyddar tån 
mot friktion och stötar. Det kan klippas till önskad 
längd och placeras på tån.
3) Det finns även fotspray som förhindrar hudirritation 
och hudskavning orsakad av friktion mot strumpa 
eller sko. Den ger också ökad komfort om du är 
barfota i skor.
Dubbla strumpor kan förebygga skavsår. Ha gärna en 
tunnare strumpa i syntetmaterial underst. Trä sedan 
en strumpa i blandmaterial ovanpå. 5) Låt inget 
stoppa dig. CCS Hälstift är en punktbehandling av 
hälsprickor on-the-go! Ett måste i backpacken.
4) Mjuka fötter är mer motståndskraftiga. Ta 
regelbundna fotbad med ett fotbadsalt eller flytande 
fotbad som innehåller karbamid. Det rengör, binder 
fukt och mjukar upp torr och hård hud på fötterna
5) Låt inget stoppa dig. CCS Hälstift är en 
punktbehandling av hälsprickor on-the-go! Ett måste i 
backpacken.

Det finns sådant du kan göra för att förebygga skoskav 
och blåsor på fötterna:

Vem har inte varit med om att en härlig promenad på 
stan eller löprunda i skogen förvandlas till en plåga. 
Ofta är orsaken skoskav. Skavsår på fötterna 
uppkommer när huden nöts mot strumpan eller skon. 
Många får skavsår när de går eller tränar i nya skor, 
eller om skorna är för stora eller för små. Att gå med 
blöta fötter i skor är en annan vanlig anledning till 
skoskav.

 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Blåsor på fötterna
Det är inte ovanligt att skoskav ger blåsor på fötterna. 
De uppstår när friktionen förstör det yttre hudlagret. 
Vätska samlas och bildar en liten ”kudde” vars 
funktion är att skydda de undre hudlagren.
Peta inte hål på blåsan eftersom den fyller en 
skyddande funktion – att sticka hål på den ökar 
dessutom infektionsrisken. Efter ett tag spricker blåsan 
och bildar ett sår som sedan läker.
När ett skavsår blir infekterat blir huden runtomkring 
röd, varm och svullen. Det brukar också bildas var i 
såret och det kan göra mer ont än tidigare.

Tips! Håll fötterna rena genom att tvätta dem dagligen 
med flytande tvål och vatten. Då minskar du risken för 
infektion, samt vårdar fötterna om en infektion ändå 
skulle ha uppkommit. Smörj in fötterna med en fet 
mjukgörande fotvårdssalva dagligen efter rengöring. 
Då förbättrar du hudens skyddsbarriär samtidigt som 
du får mjuka och smidiga fötter.

Vad kan man göra åt skavsår?

1.

2.

3.

4.

5.



AJ AJ AJ!
HALLUX VALGUS

 Hallux valgus innebär en snedställd stortå. Det uppstår när stortåns ände trycks mot tån bredvid. I vissa 
fall kan snedställningen bli så omfattande att dessa två tår går omlott, med den andra tån ovanpå 

stortån. Detta medför att leden mellan första mellanfotsbenet och stortån trycks utåt. Med tiden kan 
detta orsaka att en knöl på sidan av foten bildas. Knölen kan bli mycket ömmande och innebär ofta att 

man får ont när foten kläms i för trånga skor.
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Den primära 
behandlingen vid hallux 

valgus är framförallt 
inriktad mot att reducera 

vidareutveckling av 
felställningen samt 
minska symtom och

besvär. Detta sker genom 
avlastande hjälpmedel 

och träning för att stärka 
upp muskler.

Orsaken till denna felställning är fortfarande 
okänd. Smala och trånga skor har ofta fått 
skulden, men om detta är den enda orsaken 
vet man inte med säkerhet. En viss koppling 
till ärftlighet har hittats. Tillståndet 
förekommer främst hos kvinnor och nästan 
aldrig hos befolkningar som är barfota 
mycket, vilket kan stödja teorin om att trånga 
och smala skor är orsaken till hallux valgus.

Hur behandlas hallux valgus?
Den primära behandlingen vid hallux valgus är framförallt 
inriktad mot att reducera vidareutveckling av felställningen samt 
minska symtom och besvär. Detta sker genom avlastande 
hjälpmedel och träning för att stärka upp muskler.
Det finns dock flera sätt att lindra och behandla symtomen med 
egenvård. Du kan placera en tåspridare mellan stortå och pektå, 
använda silikonkuddar för insidan av stortåleden samt använda 
plana skor utan klack eller skor med bred framfot och mjuk läst. 
För smärtlindring fungerar det även bra med kylbehandling på 
foten efter aktivitet eller längre tid med skor. Vid grava problem 
med hallux valgus är operation ett alternativ, där syftet är att tån 
ska rätas upp och fotens bredd minskas.

Varför drabbas man?



Hur kan hallux valgus förebyggas?
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Skyddande
Tvättbar
Lindrar smärta
Återfuktar huden

Mabs skydd för Hallux Valgus

Ett elastiskt skydd som verkar skyddande och 
vårdande vid problem med Hallux Valgus. Med en 
skyddande kudde av gelé som ger stötdämpning 
och masserar området kring fotknölen. Elastiskt 
material som gör att den passar flera storlekar. 
Utformad så att den sitter stadigt på foten.

Användarinstruktioner 
Trä över foten. Skall ej användas mer än 16 
timmar/dygn.
Handtvättas i ljummet vatten och tvållösning.

Tillverkad av en gelé bestående av 90% medicinskt klassad mineralolja. 
Ytterhöljet består av polyamid och lycra.

 

Mabs tåskiljare
Tåskiljare, skydd i gelé 
som minskar friktionen 
mellan tårna och 
därmed lindrar och 
motverkar skav. 
Mineraloljan i gelén 
återfuktar och 
förhindrar 
förhårdnader.

Användarinstruktioner
Handtvätta produkten i 
ljummet vatten och tvål. 
Efter tvätt, pudra med 
talkpulver och låt 
självtorka. Skyddet bör 
inte användas mer än 16 
timmar per dygn.

Mabs Tubifoam
Ett tubformat skydd 
som kan klippas till 
önskad längd. Skyddar 
tån mot friktion, skav 
och stötar.

Användarinstruktion
Klipp till önskad längd 
och placera på tån eller 
finger.
En förpackning 
innehåller 2 st x 10 cm.
Handtvättas i ljummet 
vatten och såpa.
Tillverkad av medicinsk 
poliurethane skum, 
insida av 100 % 
bomullsväv

Du kan själv förebygga och lindra dina besvär
genom att använda en stadig sko med gott om
plats för foten. Tänk igenom ditt val av skor. En sko
som passar för festen kanske inte är det bästa
valet för en promenad hem. Du kanske behöver ta
med dig ett extra par skor?
En annan sak du kan göra är att använda ett
inlägg som lyfter fram foten mellan stortån och
lilltån. Ett sådant inlägg har ofta en liten
upphöjning, en så kallad främre pelott. Den lyfter
fram foten och avlastar tårna.

3 hjälpande tips från Mabs

 Vidare för att skydda ömma tår kan du 
använda mjuka ringar av skumgummi, som du 
kan lägga över förhårdnaderna som gör ont. 
Det finns även bandage och andra hjälpmedel 
att pröva.
Fotvård kan dessutom hjälpa dig om du har 
besvär av hallux valgus. Du kan mjuka upp 
förhårdnader genom att ta ett fotbad i 
kroppsvarmt vatten i cirka 20 minuter. När 
huden är mjuk filar du försiktigt ner den hårda 
huden med en fotfil och avslutar med att 
smörja in fötterna med en mjukgörande kräm.

Mabs produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning. 21



Formen på våra fötter är medfödd, liksom höjden på fotvalven. Ont i hålfoten beror ofta på att fotvalvet har 
sjunkit ner. Besvären brukar bli vanligare med åldern och kan drabba ena foten eller båda fötterna samtidigt. 

Även graviditet och övervikt påfrestar fotvalven och kan ge ont i fötterna.
Smärtan i hålfoten kan också bero på överansträngning. Kanske har du stått, gått, joggat eller löptränat 

mycket? Då kan det kännas som kramp i hålfoten.

HÅLFOT OCH 
HÄLSPORRE
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Varför drabbas man av hålfot?

Varje dag utsätts våra fötter för stora 
påfrestningar och för varje steg vi tar måste 
trampdynorna ta emot hela kroppens 
tyngd. När trampdynorna eller fotvalven 
slits ner är det inte ovanligt att belastningen 
ändras vilket kan ge ont under foten.

Hur behandlar man hålfot?

Höga fotvalv kan ge besvär med smärta och trötthetskänsla vid 
belastning. Om du belastar foten fel under alltför lång tid 
påverkar det hållningen och ger förslitningar i nacke, rygg, 
höfter och knän.
Dessbättre går besvären att förebygga. Med olika hjälpmedel 
kan du enkelt ge dina fötter det skydd och stöd de behöver.

1.

3.
4.

2.

5.

 Skulle du fortfarande ha ont i hålfoten trots egenvård bör du 
vända dig till din husläkare eller ta kontakt med sjukgymnast 

som kan föreslå hjälpmedel och träningsprogram.

Plattfot kan liksom högt fotvalv lindras 
med individuellt utformade hålfotsinlägg 

och skydd för trampdynan.

Plattfot (Pes planus) är motsatsen 

till högt fotvalv (Pes cavus). 

Fem tips för att förebygga ont i hålfoten
1) Undvik platta skor – välj istället skor med stötdämpning. 
Rätt skor stabiliserar foten och underlättar en naturlig gång.
2) Använd ett elastiskt skydd som verkar skyddande och
stötdämpande vid problem och smärta under trampdynan. 
Det sitter stadigt på foten och ger bra stötdämpande effekt 
om du har ont under foten.
3) Brukar du ha högklackade skor eller skor med öppen tå? 
Då finns speciellt utformade produkter för att förebygga ont 
i foten. Testa självhäftande stötdämpande gelékuddar som 
förebygger smärta under trampdynan.
4) Prova ut ett hålfotsinlägg som passar dig. Dessa kallas 
också fotvalvsstöd och finns i olika varianter och material. 
Genom att använda hålfotsinlägg kan du enkelt korrigera 
felställningar i foten och förebygga nya problem.
5) Stärk musklerna i foten genom balansövningar och 
tåhävningar. Kom också ihåg att hålla fötterna friska och 
fräscha med hjälp av en daglig fotvårdsrutin.



I de flesta fall 
känns smärtan 
som värst på 

morgonen då du 
tar dina första 
steg efter en 
natts sömn.

 
 

Varför får man hälsporre?
När belastningen på senan blir för stor under en längre period, 
kommer fästet i hälen att generera spänning, vilket orsakar 
smärta under foten på hälens framkant. Detta är kroppens 
naturliga respons på långvarig ökad belastning. Hälsporre är 
ett tillstånd som orsakas av en förkalkning i infästningen 
mellan senan och hälbenet (hälen) i foten. Detta skapar värk 
och smärta i samband med inflammation.

Hur behandlar man hälsporre?
Alla som har lidit eller har upplevt hälsporre vet hur mycket 
smärta det kan orsaka och hur allvarligt det kan påverka de 
vardagliga aktiviteterna.
Vid hälsporre är det viktigt att se över vilka skor du använder. 
Skorna ska ha mjuk sula under hälen och vara stadiga för att 
foten ska hållas på plats. Platta, hårda skor bör undvikas helt.
Det finns bra behandlingar för denna åkomma, vars syfte är 
att lindra och ge stöd, eller främja dess läkning.

Isolerad smärta eller stelhet under hälen eller precis 
bakom.
Smärtan kan komma stegvis och kan triggas under vissa 
rörelser såsom att gå uppför trappor eller när du står på tå.
Smärtan kan även vara mer påtaglig om du bär platta skor 
med för tunn sula.

Hälsporre kan bildas när fötterna är överbelastade under 
längre perioder av gång och löpning. Vanligtvis på grund av 
att man har på sig dåliga skor. Hälsporren orsakar smärta 
under hälen eller på insidan av hälen.
Under foten sitter en bred och tjock sena som är ett viktigt 
stöd. Du kan få ont i senfästet under hälen om du 
överbelastar senan. Ibland bildas en påbyggnad av benet på 
undersidan av hälen. Den ser ut som en sporre på röntgen, 
och kallas därför hälsporre.
Det finns två typer av hälsporre: en under hälen, vilket är den 
vanligaste typen, och en där hälsenan fäster.

Symptom på hälsporre
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Kan hälsporre undvikas?
Det går att undvika hälsporre och 
mycket förebyggande kan du göra 
själv i vardagen genom att:
Använda skor som är väldämpade 
och/eller uppbyggda så att de ger 
stöd i hålfoten och för hälen
Byta löpar- och promenadskor 
regelbundet
Stegvis öka din aktivitet och 
träning långsamt
Undvika aktivitet på hårt underlag
Göra regelbundna stretchövningar 
för hälsena och fot
Minska i vikt om du är överviktig

 Plantar Fasciit



ONT UNDER 
FOTEN?

 Avlastning med hjälp av Mabs

4

SKYDD FÖR TRAMPDYNAN

Ett elastiskt skydd som verkat 
skyddande och stötdämpande 
vid problem och smärta under 
trampdynan. 
Med en fyllning av gelé som ger
en väldigt bra stötdämpande 
effekt. Elastiskt material som gör 
att den passar flera storlekar. 
Utformad för att sitta stadigt på 
foten.

Tillverkad av en gelé bestående 
av 90% medicinskt klassad 
mineralolja. Ytterhöljet består av 
polyamid och lycra.

TRAMPDYNA DELUXE
Mabs Trampdyna Deluxe är 
stötdämpande gelékuddar 
som förebygger smärta under 
trampdynan. Fotkuddarna har 
en diskret design och passar 
för högklackade skor eller 
skor med öppen tå.
Självhäftande och 
återanvändningsbara. Finns 
endast i en storlek och 
levereras i par.

Kan handtvättas i ljummet 
vatten med tvål.

MABS HÄLINLÄGG 

Ger stötdämpning och 
smärtlindring vid hälsporre. 
Inlägget är tillverkat av silikon 
som är bekvämt och har bra 
stötdämpande egenskaper.
Lägg ett inlägg i vardera sko 
(blanka sidan ned mot skon). 
Viktigt är att lägga inlägg i 
bägge skorna även om man 
bara har problem med en fot.

Kan handtvättas i ljummet 
vatten och tvål.
Finns i storlekarna small,  
medium och large

Trä ditt skydd över foten
eller placera i din sko. Skall ej

användas mer än 16 timmar per
dygn. Handtvättas i ljummet

vatten och tvållösning.

!

Mabs produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning.
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VEM HAR INTE HAFT
SVULLNA BEN OCH 

FÖTTER ...
 

Vi har en muskelpump som sitter i vaden vars uppgift är 
att pumpa tillbaka blodet från benen till hjärtat, detta 
fungerar endast när vi rör på oss. När vi står, sitter eller 
ligger under en längre tid försämras cirkulationen 
eftersom vadmuskelpumpen inte stimuleras.

En annan bidragande faktor till blodstockning i benen är 
att de klaffar i venerna som trycker upp blodet inte 
fungerar som de ska, vilket gör att blodet rinner bakåt 
och därmed ökar trycket i kärlen. Detta kallas för venös 
insufficiens. Ytlig venös insufficiens yttrar sig ofta som 
åderbråck, dvs 3-4mm tjocka slingrande vener som ligger 
precis under huden.

Djup venös insufficiens är istället djupt liggande vener 
som inte syns och dessa beror oftast på skador från en 
tidigare blodpropp. Symtom vid venös insufficiens är 
framförallt svullna fötter men även klåda, smärta, 
krypningar, kramp, hudförändringar eller att benet känns 
varmt. Om du har ont bör du kontakta din vårdcentral, 
var extra uppmärksam på om svullnad uppstår hastigt 
eller om det bara påverkar det ena benet, det kan 
nämligen vara tecken på en blodpropp.

Problem med svullna ben och fötter kan bli värre med 
åren, delvis pga att vi rör oss mer sällan men också för att 
vi oftare blir sängliggande eller drabbas av kroniska 
sjukdomar som kan orsaka svullnad, så som lymfödem, 
lipödem, njursvikt, leversvikt och hjärtsvikt. Dessutom 
förslappas musklerna i allmänhet mer desto äldre vi blir.

Det är inte ovanligt att uppleva att man har svullna ben, fötter och anklar efter en lång dag. Anledningen till 
detta är vanligtvis för att man suttit eller stått mycket under dagen. Svullna fötter är även vanligt vid 

graviditet, övervikt och vid flygresor. Kroniska sjukdomar kan också ligga bakom. Onaturlig svullnad i ben och 
fot kallas för ödem och innebär att vävnaderna i benen samlar på sig blod och annan vätska. Oavsett orsak 

kan svullnaden motverkas och behandlas med hjälp av motion och kompressionsstrumpor.
 
 
 
 
 
 

Även om du inte 
brukar ha problem 

med svullna ben och 
fötter är det bra att 

använda 
kompressionsstrump 

or i förebyggande 
syfte. 
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Äldre personer med  minskad
Gravida kvinnor
Personer med statiskt stående atbete
Vid långresor 
Vid en aktiv vardag



Det är  in te  bara 
h jär tat  som får  blodet  

at t  pulse ra.

Svullna fötter vid graviditet
När man är gravid går kroppen igenom många olika 
förändringar som påverkar hela kroppen. Det är vanligt att 
ben och fötter bli svullna och man kan även få besvär med 
åderbråck. Därför är kompressionsstrumpor för gravida 
specifikt anpassade för att förbättra blodcirkulationen och 
kroppens förmåga att levra blod under hela graviditeten.

Röra på dig! Motionera regelbundet
Gå ner i vikt om du lider av kraftig 
övervikt. Röra på fötter och vader om 
du sitter stilla mycket, tex genom att 
göra tåhävningar och att växelvis 
spänna och slappna av i vadmuskeln
Lägga benen i högläge när du vilar
Använda Mabs knähöga 
medicintekniska kompressionsstrumpor

Hur behandlar och motverkar man svullna 
fötter?
Svullna fötter och ben kan lindras och 
behandlas, även om orsaken i vissa fall är 
en kronisk sjukdom som inte går att bota. 
Du kan stimulera blodcirkulationen och 
därmed förebygga svullnad genom att:
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I genomsnitt pumpar en vuxen människas
hjärta ungefär fem liter blod per minut genom kroppen. 
Men volymen kan öka upp till fem gånger vid fysisk 
ansträngning. Blodet pumpas ut från
hjärtat genom artärerna med syre och näring till hela 
kroppen och kommer tillbaka genom venerna. Men det 
är inte bara hjärtat som pumpar. Man brukar tala om 
muskelpumpen också.

K l a f f a r  d e t ?
Muskelpumpen fungerar genom att
musklerna arbetar tillsammans med de klaffar som sitter 
i venerna. I princip är klaffarna backventiler som hjälper 
blodet att cirkulera. När musklerna spänns trycks 
venerna ihop och tack vare klaffarna förs blodet upp 
mot hjärtat. Sitter man still länge arbetar inte 
muskelpumpen vilket kan ge upphov till svullna ben och 
åderbråck. När man blir äldre kan klaffarna försvagas 
eller skadas vilket också ger försämrad blodcirkulation. 
Benen kan då upplevas som tunga och stumma.

En medicinteknisk kompressionsstrumpa hjälper venerna 
att trycka blodet upp mot hjärtat genom ett tryck som är 
högst vid ankeln och avtagande upp mot knäet. 
Blodcirkulationen ökar och förhindrar att blodet samlas i 
benen.

Detta i motsats till många strumpor som bara trycker 
stryper blodcirkulationen.

Utan kompressionsstrumpa 
har blodet svårt att pumpas 

tillbaka.

Kompressionsstrumpan 
hjälper muskeln att 

sätta tryck på venen.

Även om du inte brukar ha problem med svullna ben och 
fötter är det bra att använda kompressionsstrumpor i 
förebyggande syfte. 
Framförallt om du står eller sitter mycket i tex jobbet. 
Långvarigt sittande i luften, vid längre flygresor, kan öka 
risken för blodpropp. Det gäller särskilt om du tillhör en 
riskgrupp, tex om du är gravid, äter p-piller, får 
hormonbehandling eller är över 60 år.

Friska venklaffar Läckande venklaffar

https://mabs.se/produkt/kompression/mabs-nylon-strumpbyxa-mama/


KOMPRESSIONSSTRUMPAN
ÄR DEN BÄSTA STRUMPAN

Rusto - 
Strumporna är dom bästa stödstrumpor som jag köpt.

Birgitta - 
Sköna strumpor, mindre trötta fötter efter en hel dag.

Sylvie - 
Jag köper enbart Mabs stödstrumpor då jag sedan 
många varit konstant nöjd med dess kvalitet,
passform och funktion.

Kaskia-
Fungerar bra mot svullna ben under graviditeten.

Kerstin - 
Det bästa strumpor jag någonsin har haft,helt 
underbara!

96%*
Upplevde förbättring 

efter användande

Iallafall om du lider av svullna ben och fötter och vill ha 
något som besvisligen fungerar!
Mabs är Sveriges mest sålda kompressionsstrumpor på 
apotek.* De bygger på en beprövad och 
väldokumenterad metod för att öka blodcirkulationen 
och har en kliniskt bevisad effekt mot trötta ben och 
svullna fötter.  Alla Mabs strumpor är medicintekniska 
kompressionsstrumpor och klassificerade som klass 1 
medicintekniska produkter. Medicintekniska 
kompressionsstrumpor bör inte förväxlas med övriga 
strumpor som har en lägre kompressionsnivå och ingen 
vetenskapligt evidensbaserad effekt.
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Motverkar svullnad förebygger
åderbråck och blodpropp.

Förbättrar blodcirkulation i benen. 

Passar vid graviditet, resor, åderbråck,
ytliga kärl, vid svullna ben och fötter m.m.

Produktrecensioner

*96% upplever att symtomen helt eller delvis har minskat efter att ha börjat använa 
kompressionsstrumpor.  *Netigate kosnumentundersökning dec 2021, 203 deltagare

Mabs kompressionsstrumpor har funnits sedan 1983 i 
Sverige men har kontinuerligt utvecklat och breddat 
sortimentet. Redan de gamla egypterna var mästare på 
att använda olika kompressionstekniker för att behandla 
sår och blödningar, men det var först på 1930-talet som 
den moderna kompressionsstrumpan kom till som 
behandling mot dålig blodcirkulation. I sortimentet finns 
även stödbandage och forvårdsprodukter.

Mabs produkter är
certifierade enligt OEKO-TEX
Standard

Mabs NYA förpackningar
i FSC märkt kartong

Hämtade från apotekshemsidor.



 BOMULL - Mabs Bomull är en mjuk och skön kompressionsstrumpa
med hög andel bomull som kan användas dagligen. Knästrumpa i
färgerna Vit, Navy, Svart samt mönstrad. Finns i storlekarna S-XXL och
i Normal/Bred passform.
TUNN BOMULL- Står, går eller sitter du mycket i ditt arbete? Mabs
Thin cotton är en tunn och behaglig kompressionsstrumpa utan mudd
som ökar blodcirkulationen i dina ben och motverkar problem så som
trötthet, svullnad och åderbråck. Perfekt för dig som arbetar och kan
användas dagligen. Finns i storlekarna S-XXL.
 NYLON - Tunn och elegant nylonstrumpa i 140 denier med medicinsk
kompression för vardagsbruk. Nylonstrumpan är ett enkelt sätt att
behålla stilen på kontoret som på fritiden samtidigt som du motverkar
svullnad och får en piggare känsla när du kommer hem. Finns som
Knästrumpa, Knästrumpa med BRED/WIDE passform, Stay-Ups,
strumpbyxa och strumpbyxa Mama i färgerna Svart, Sand och
Solbrun. Finns i storlekarna S-XL. För vardagsbruk.
 MERINOULL - En mjuk och skön kompressionsstrumpa för
vardagsbruk i merinoull. Elegant, varm och behaglig passform. Finns i
storlekarna S-XXL.
CARE - Mabs Care passar dig som vill ha en kompressionsstrumpa
med öppen tå. Detta kan exempelvis vara för att ha möjlighet att
inspektera sin fot eller vid problem med tårna.  Finns som naturfärgad i
många storlekar (storlek 1-7).
TRAVEL - Mabs Travel är en medicinsk stödstrumpa som lindrar besvär
som uppkommer vid lång tids stillasittande, t.ex. vid resor. Vid längre
än fyra timmars flygresa ökar riskerna för blodpropp. Detta kan
motverkas genom att använda Mabs Travel. Kan även användas
dagligen vid behov för extra stöd. Finns i storlekarna S-XXL.
GRAVID - Gravidstrumpbyxor i nylon och 140 denier med kompression .
Ger extra stöd för att förebygga och behandla trötta och svullna ben
under graviditeten. Finns i storlekarna S-XL.

Mabs sortiment
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

SÅ HÄR MÄTER DU UT DIN KOMPRESSIONSSTRUMPA 

Mät benen på morgonen när de inte är svullna eller ansträngda. 

1) Mått där ankeln är som smalast
2) Mått där vaden är som störst.
3) Skostorlek

SÅ HÄR TAR MAN PÅ SIG KOMPRESSIONSSTRUMPOR 

1)Se till att strumpan är rättvänd och stoppa in   handen ända till hälen.
2) Vänd strumpan ut och in ner till hälen.
3) Töj ut skaftet och sätt strumpan på foten. Se till att hälen kommer 
rätt och att strumpan inte är vriden.
4)Vänd tillbaka skaftet och dra det uppåt längs  vaden. Dra upp till c:a 
2,5 cm från knävecket.
5) Se till att det inte är några veck.

1. 2. 3. 4. 5.

1.

5.

3. 4.

Alla Mabs strumpor är av är av kompressionsklass 1 (15-21 mmHg eller 140 denier.)
Medicinteknisk produkt. Läs bipackssedeln innan användning. 
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6.

7.



Frövårtor (verruca vulgaris)
Vanliga vårtor uppträder oftast på baksidan av 
fingrar eller tår samt på knäna. Vanliga vårtor 
kan lätt kännas igen på ytans grova, 
blomkålsliknande utseende. Vanliga vårtor kan 
uppträda var som helst på kroppen, men är 
vanligast på knogar, fingrar och armbågar. 
Dessa vårtor på händer och fingrar är 
förtjockade knölar. De kallas även papler eller 
plack. De kan ha några små svarta eller mörka 
prickar. Dessa prickar är koagulerade blodkärl. 

 
Det finns mer än 100 olika virus som kan orsaka vårtor. Vårtor har en hög smittorisk och viruset som 

orsakar vårtor kan överföras genom direktkontakt hud mot hud, såväl som indirekt kontakt via föremål 
som har varit i kontakt med en smittad person. Det kan vara en handduk, rakhyvel, våta golv i badrum 

eller publika platser där man ofta går barfota.
Viruset som orsakar vårtor kan spridas till andra delar av kroppen när vårtan skadas av exempelvis 

rakning. Det måste finnas en öppning i huden där viruset tränger in, som exempelvis sprickor och sår.
 

VÅRTVIRUS

Vårtsymptom
Vårtor brukar uppstå på fingrar, fötter eller händer. 
De kan vara små, köttiga, korniga knölar. De kan 
vara hudfärgade, vita, rosa eller bruna och kännas 
sträva vid beröring, och de har spridda svarta 
prickar, som är små koagulerade blodkärl.

Scanna med din mobilkamera
 för att komma till 
utbildningsfilmen om vårtor

Fotvårtor 
Fotvårtor ser ut som hårda, tjocka fläckar på 
huden med svarta prickar. De växer vanligtvis 
tillbaka in i huden på grund av personens vikt, 
som trycker in vårtorna i fotsulan. Fotvårtor 
kan vara smärtsamma när man står eller går, 
särskilt när de förekommer på viktbärande 
områden av foten. 

Mosaikvårta
En mosaikvårta är vanligtvis en grupp 
fotvårtor tätt grupperade tillsammans i ett litet 
område på foten. Mosaikvårtor uppstår oftast 
till följd av obehandlade vårtor som växer till 
en omkrets på ett par centimeter eller mer på 
foten. De sprids till klungor av flera vårtor. De 
utvecklas ofta på handflatorna och som 
fotvårtor på fotsulorna.

Platta/plana vårtor
Platta vårtor kallas även plana vårtor eller 
vattenvårtor. De är platta, släta och vanligtvis 
runda. Deras färg är vanligtvis gulaktig, 
brunaktig eller hudfärgad. Plana vårtor kallas 
ofta juvenila vårtor, förmodligen eftersom de 
oftast ses hos barn. De uppstår vanligtvis på 
ansiktet, händerna, halsen eller benen och 
tenderar att växa i betydande antal av 20 till 
100 samtidigt i en klunga. Platta vårtor 
orsakas av HPV-viruset. Vattenvårtor eller 
mollusker orsakas av ett poxvirus

Olika typer av vårtor
1.

2.

3.

4.
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TIPS -Hur kan fotvårtor förebyggas?

För att förebygga vårtor bör du undvika att gå 
barfota i simhallar, omklädningsrum eller 
gemensamma duschar. Rör inte vårtan i 
onödan och dela inte strumpor, skor eller 
handduk med någon annan.

Med Wortie får du en snabb, säker och 
effektiv borttagning av vårtor. Wortie 
har flera olika typer av vårtbehandlingar 
för hela familjen. Worties 
frysbehandlingar är baserade på den 
patenterade metalltippen, vilket gör att 
man kan styra appliceringen så att den 
hamnar exakt där man önskar.
 Därmed skadas inte kring liggande frisk 
hud. Det är en snabb, säker och effektiv 
behandlingsmetod för vuxna och barn 
över 4 år. 
För de som hellre vill ha någon annan 
behandlingsmetod finns även plåster 
mot vårtor eller den klassiska 
behandlingen som penslas på.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Vrid säkerhetspärren till 1 och tryck ner toppen under 3 sekunder. Håll frysstiftet 20 sekunder mot 
handvårtan eller 40 sekunder mot fotvårtan. För barn över 4 år. Woortie FreezePlus är för vuxna och barn 
över 12 år. Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation, eller känslig hud ska inte själva behandla 
vårtor. Använd inte denna produkt om du är gravid eller ammar.
Medicintekniska produkter. Läs brukasnvisningen noggrant innan användning. 

Olika typer av 
vårtbehandlingar

Kryoterapi  (Frysning av vårtan)
Frysning av vårtan, s k kryoterapi, är en 
vanlig behandling som kan göras på en 
läkarmottagning eller hemma med hjälp av 
olika produkter som finns receptfritt på 
apotek. Frysning av vårtor hemma görs 
enkelt och smärtfritt med kryo-produkter 
som innehåller en mycket kall substans.

Behandling hemma tar vanligtvis mindre än 
en minut och resultat förväntas inom 1-2 
veckor.

Salicylsyra
Det finns flera olika krämer, geléer och 
impregnerade plåster för behandling av 
vårtor på marknaden. Den aktiva 
ingrediensen i de flesta är salicylsyra, som 
verkar genom att förstöra den 
hudförhårdnad som vårtan består av. Det 
fungerar genom att ta bort lager av vårtan 
lite i taget. Förhårdnaden kan sedan 
skrapas bort. Studier visar att salicylsyra är 
mer effektivt när det kombineras med 
frysning.

Di- eller triklorättiksyra
Om salicylsyra eller frysning inte fungerar kan 
din läkare försöka med di- eller 
triklorättiksyra. Det är en gel för kemisk 
peeling. Med denna metod rakar läkaren först 
vårtans yta och applicerar sedan syran på 
det angripna området. Upprepade 
behandlingar ungefär en gång i veckan krävs. 
Biverkningar är sveda och stickningar. Denna 
metod är inte lämplig för barn under 4 år eller 
gravida samt ammande kvinnor.
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FOTSVAMP
Fotsvamp är en smittsam hudåkomma som kan angripa fotsulan och huden mellan tårna. 
Denna typ av infektion är vanligt förekommande, över hälften av Sveriges befolkning har 

någon gång drabbats av fotsvamp. Fotsvamp kan även leda till nagelsvamp.
 

Den svamp som orsakar fotsvampinfektion trivs i varma och fuktiga miljöer. När du går barfota 
i till exempel ett gym, omklädningsrum eller badhus är det därför stor risk att du smittas. Du 

kan också smittas via direktkontakt. När du väl blivit smittad är den varma och fuktiga miljön i 
skor och mellan tårna perfekta ställen för infektionen att utvecklas. Vanliga symptom är 

kliande, vätskande och flagnande hud.
 
 
 

Scanna med din
 mobilkamera

 för att komma till 
utbildningsfilmen

Pevaryl används vid behandling av svampinfektioner
i huden.
Pevaryl kräm är lämplig för behandling av samtliga
svampinfektioner i huden, oavsett typ eller plats.
Pevaryl puder är lätt att använda vid t.ex. fotsvamp.
Pudret kan användas inuti strumpor och skor.
Pevaryl kräm eller puder kan användas vid
infektioner på särskilt känsliga hudområden.
Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl kan också vara
godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte
nämns i bipacksedeln. Fråga läkare,
apotekspersonal eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och
följ alltid deras instruktion.
Tala med läkare om symtomen försämras eller inte
förbättras inom 7 dagar.

Cortimyk innehåller de aktiva substanserna
mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är
ett svampdödande medel och hydrokortison är en
mild kortikosteroid med en klådstillande och
antiinflammatorisk effekt.
Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp
med besvärande klåda.
Om du tidigare behandlats av läkare mot
inflammerade svampinfektioner med besvärande och
intensiv klåda i kroppsveck så som under armarna, på
baksidan av knäna, under brösten, i ljumskarna och
mellan bukens hudveck och nu fått samma symtom
igen, kan du använda Cortimyk kräm.

Läkemedelsbehadling vid fotsvamp

Lär dig mer om 
fotsvamp genom 
att se vår digitala 

utbildning!
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Varför får man fotsvamp?
Det finns vissa faktorer som bidrar till att man får 
fotsvamp. Fötter som ofta är fuktiga har en högre 
risk för att drabbas av detta, då hudens hornlager 
blir mättat av all fukt vilket leder till att svampen trivs
bättre. De som sportar mycket har vanligtvis större 
chans att drabbas av fotsvamp då deras fötter 
utsätts för mycket fukt och slitage. Risken ökar 
också om dina fötter inte får luftas mycket, 
exempelvis om du har täta skor.

Hur behandlas fotsvamp?
Har du fått fotsvamp är det viktigt att 
du behandlar den i god tid för att slippa 
spridning. På apoteket hittar du flera 
olika typer av behandlingar, såsom 
läkemedelsklassificerade medel i form 
av geler och krämer som är dödliga för 
svampar. Idag finns det även flera 
receptfria behandlingar som behandlar 
infektionen genom att justera hudens 
pH med hjälp av naturliga syror. På så 
vis skapas en miljö som gör att svampen 
inte kan överleva. De naturliga syrorna 
gör även att infekterad och skadad hud 
fjällas av samt stimulerar till en bra 
läkningsprocess.

Hur kan fotsvamp undvikas?
Svampen trivs i fuktiga och varma miljöer. Det finns 
flera saker du kan göra för att undvika att bli 
drabbad. Tvätta fötterna varje dag och torka noga, 
även mellan tårna, byt strumpor varje dag, använd 
helst strumpor som inte är så täta, undvik täta skor 
och gummistövlar, använd badtofflor i simhallar och 
omklädningsrum och tvätta dina strumpor i minst 60 
grader.

Symptom på fotsvamp.
-Flagning och sprickbildning i 
huden
- Klåda
- Röd, upplöst eller torr hud
- Vätskefyllda blåsor
- Tjocka och missfärgade 
naglar
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Pevaryl 

Cortimyk 
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Undvik kontakt med ögonen.
Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.
Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.
Använd inte Cortimyk kräm i hårbotten, i ansiktet eller bakom öronen. Din läkare
behöver undersöka dig för att kunna ge dig rätt behandling för svampinfektioner på
dessa hudområden.
Längre tids användning med kortikosteroider kan orsaka hudförtunning, detta ska
beaktas speciellt om du är äldre då det redan normalt kan förekomma en
hudförtunning. Cortimyk skall därför enbart användas under kortare tidsperioder i
enlighet med den rekommenderade doseringen.
Normal hygien bör iakttas för att förebygga infektion eller återfall av infektionen.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt 
anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
Cortimyk kräm 20 mg/g + 10mg/g 20 g. Receptfritt läkemedel. 

Behandlar fotsvamp mellan tårna
Lindrar klåda och dämpar irritation
Barn under 10 år ska ej behandlas utan
kontakt  med läkare

Ingredienser
Pevaryl 1 % kräm:
Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.
Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat,
oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.

Pevaryl 1 % puder:
Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.
Övriga innehållsämnen är zinkoxid, kiseldioxid, talk, parfym 4074.

Pevaryl är receptfria läkemedel
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Varningar och försiktighet
Pevaryl ska bara användas på huden, inte i ögon eller mun. När
du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i
kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje
behandling, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.
Pevaryl puder innehåller talk som kan irritera luftvägarna.
 Undvik därför inandning av pudret, särskilt hos spädbarn och
barn.

Såhär använder du Pevaryl vid behandling av fotsvamp
Före behandlingen ska fötterna tvättas och torkas noggrant. Använd luftiga strumpor och skor.
Kräm masseras försiktigt in på det infekterade hudområdet morgon och kväll.
Puder är lämpligt att använda som ett komplement till Pevaryl kräm. Man bör pudra inuti både strumpor och
skor. Puder kan också användas för att förebygga fotsvamp om besvären återkommer ofta.
Behandlingen bör pågå ytterligare 2 veckor sedan symtomen försvunnit.
Barn under 10 år ska ej behandlas utan läkarordination.
Vid infektioner på händerna rekommenderas behandling efter varje handtvätt.
Pevaryl färgar inte kläder och hud och kan avtvättas med tvål och vatten.

 

SÅHÄR ANVÄNDER DU CORTIMYK VID BEHANDLING AV FOTSVAMP 

Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut krämen 
tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanför eller enligt läkares föreskrift. Gnugga in krämen i huden 
med fingret tills den har absorberats och tvätta noga händerna. När klådan, irritationen och rodnaden 
försvunnit bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka för att förebygga återfall.
Om symtomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning. Behandla inte längre än 4 
veckor utan läkares ordination. Kontakta läkare för rådgivning om symptomen inte helt försvinner eller om de 
återkommer efter maximalt 4 veckors behandling.

Bekämpar fotsvamp och dämpar klåda
Antiinflammatorisk
Enkel behandling med receptfri fotkräm

(mikonazolnitrat/hydrokortison)

(Ekonazolnitrat)



NAGELSVAMP,
VAD ÄR DET?

Undvik att bära syntetiska strumpbyxor eller strumpor
Bär strumpor av naturmaterial såsom ull. Om de blir 
fuktiga, ändra dem för att hålla fötterna torra
Använd sandaler eller torra luftiga skor av material 
som gör att fukt kan fly
Dela inte dina skor, strumpor eller nagelsax med 
någon annan
Torka alltid fötterna ordentligt, särskilt mellan tårna
Bär flip-flops när du använder en offentlig pool eller 
dusch. Undvik nakna fötter i allmänna utrymmen
Låt inte nagellack förbli på för länge och undvika att 
applicera nya lager över gamla
Undvik att skada din nagel. Detta kan hända när du 
bär skor som är för små eller genom att klippa naglar 
för kort
Applicera en förebyggande behandling som kan 
förhindra återkommande nagelinfektioner 
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Nagelsvamp orsakas av tre typer av svampar: 
dermatofyter, jäst, och icke-dermatofyt formar. 
Svampar är enkla parasitiska växtorganismer som 
inte behöver solljus för att växa. Tånaglar är särskilt 
mottagliga då svampar föredrar mörka fuktiga 
platser. 

Dessa typer av svamp trivs vanligtvis i simbassänger, 
omklädningsrum och duschar. Kroniska sjukdomar 
såsom diabetes, problem med cirkulationssystemet, 
immunbristsjukdom samt en historia med fotsvamp 
eller överdriven svettning ökar också risken för att 
utveckla nagelsvamp

TIPS!

För den som är darrig 
på handen så finns 
Nailner både som 
penna eller som pensel. 

Tips för att bibehålla friska naglar och förhindra
nagelsvampinfektioner



Smärtsamma tånaglar
Nagelsvamp kan vara smärtsamt, särskilt när behandlingen börjar för sent. Vanliga 
orsaker till smärtsamma nagelinfektioner omfattar: ett svullet nagelband, förtjockning 
av nageln eller fullständig separation från nagelplattan. Det kan vara obekvämt och 
till och med smärtsamt att bära skor, gå eller stå under långa tidsperioder. Att 
behandla nagelsvamp kommer att bidra till att minska smärtan.
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Vita fläckar eller streck 
Vita fläckar kan vara ett symptom på kalciumbrist i kroppen. Det är dock mer 
sannolikt att vara tecken på en svampinfektion av nagelytan

När det handlar om nagelsvamp kommer nageln bli alltmer skadad och smulig, och 
så småningom bli brun eller grå. Inte bara påverkar det utseendet på nageln, men 
svampen kan även gradvis spridas över hela nageln. Om svampinfektionen inte 
behandlas, kan det bli smärtsamt.

Gula missfärgade naglar
Missfärgning av nageln är ett av de första tecknen på nagelsvamp. Gula naglar 
orsakas ofta av nagelsvampinfektioner. Frekvent applicering av nagellack kan 
också resultera i gula naglar. Det är därför rekommenderat att låta naglarna andas 
ofta och undvika att bära nagellack under långa perioder. Bär man nagellack för 
länge kan det orsaka nagelsvamp.

Svarta naglar
Det finns många orsaker till svarta eller mörka tånaglar, men den vanligaste är skada. 
Den här missfärgningen kallas ett ”subungualt hematom” med tanke på blodet som 
samlas under nageln. Detta gör inte bara att nageln blir missfärgad, det skapar också 
ett enormt tryck som leder till ökande smärta.

Förtjockning av naglarna
Våra tånaglar blir tjockare och hårdare naturligt när vi blir äldre. När tånaglar blir 
tjockare hos yngre personer beror det oftast på infektion eller skada. En infekterad 
nagel blir tjockare och hårdare att penetrera, vilket gör den svårare att behandla. 
Att fila nageln kan orsaka ännu mer skada, så den bästa metoden är att behandla 
infektionen så tidigt som möjligt.

Spruckna och sköra naglar
Sköra naglar kan orsakas av långtidsexponering för vatten eller kemikalier såsom 
rengöringsmedel och nagellack. De är också ett tecken på åldrande. Av denna 
anledning lider vuxna och äldre personer mer av nagelsvamp som tränger in i nageln 
genom sprickor. Många medicinska tillstånd kan göra naglarna sköra, vilket innebär att 
de enkelt spricker, bryts, delas eller flagnar. Tunna och sköra naglar, vilket kallas 
Onychoschizia, kan också vara ett tecken på hypotyreos. 

SÅ KÄNNER DU IGEN NAGELSVAMP



Nailner är inte bara en nagelsvampsbehandling. Nailner produkter förbättrar även 
utseendet på nageln. Så oavsett om du vill ha naturliga eller färgade naglar, friskare 

och ljusare naglar eller bara vill behandla infektionen finns det en produkt som passar 
dig, och som dessutom är snabb och enkel att använda. 

 
 
 
 
 
 

BEHANDLA 
MED NAILNER

Rengör nageln och ta bort eventuell nagellack före varje användning. Ingen filande av nageln är 
nödvändig. Applicera två gånger om dagen de fyra första veckorna av användning.
Applicera därefter en gång per dag tills den friska nageln ersätter den skadade. Lösningen måste 
appliceras på hela nageln inklusive undersidan av den främre nagelkanten.
Nailner 2 i 1 produkter kan också användas i ett förebyggande syfte. Applicera Nailner 2 i 1 produkter 
en gång om dagen för att förhindra svampinfektion av naglarna.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
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Ingredienser
Ethyl Lactate, Aqua, Glycerin, 
Lactic Acid, Citric Acid, 
Resacetophenone

Produkten innehåller tillräcklig 
lösning för cirka 300 
applikationer.

Nailner 2-i-1 pensel 5ml / penna, 
4ml. Medicinteknisk produkt. Läs 
bipackssedeln innan användning. 

Total mättnad av nageln:
Svamp finns inte bara på nagelns yta utan över hela 
strukturen. Nailner har styrkan att penetrera och 
mätta nageln och på så sätt ta bort all svamp som 
lever där. Dess aktiva ingredienser riktar inte bara in 
sig på ytan utan verkar även djupt inne i nageln.

Sänker pH-nivåer för att eliminera svamp:
Det har visat sig att svampar föredrar alkaliska pH- 
miljöer. De släpper ut agenter som bryter ner keratin 
och orsakar den visuella skadan som är associerad 
till nagelsvampinfektioner. Nailner innehåller 
mjölksyra som sänker pH-nivåerna och skapar en 
ogynnsam miljö för att svampen.

 Nailner 2-i-1

Behandlar och synligt ljusar upp nagelns 
utseende på bara 7 dagar
Bevisat effektiv mot nagelsvamp
Behandlar & förebygger svampinfektion
Finns med lättanvänd borste eller penna – 
inget filande av nageln behövs

Nailner behandlar 

nagelsvamp på två olika sätt.

Nailner produkter är medicintekniska, läs användarinstruktionen noggrant innan användning.
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Om kunden är väldigt besvärad av missfärgningar från 
nagelsvamp så finns Nailner Active Cover. Den täcker 
missfärgningarna direkt och samtidigt behandlar 
nagelsvampen. Den finns i två olika kulörer. Nude och Coral 
Red.

Den täckande filmen håller nageln fuktig och hjälper till att lösa 
upp, så att behandlingen tränger ner i nagelbädden. Active 
Cover normaliserar nageltjockleken då filmen även rensar de 
döda övre lagren av nageln och minskar nagelns tjocklek när 
den tas bort. 
Nagelsvampen behandlas med mjölksyra som sänker pH- 
värdet i nagelbädden och skapar en miljö där svampen inte 
trivs

NAILNER 
ACTIVE COVER

•Innovativ 24 timmar peel-off teknologi

Användningsinstruktioner
Skaka flaskan väl och applicera en gång per dag – helst efter 
dusch. Produkten torkar på bara några minuter.
Innan du lägger på nytt lager, ta bort det gamla lagret genom 
att dra bort i inre hörn och försiktigt rulla av (lättast under varmt 
vatten eller i duschen).
Ersätt med ett nytt lager, torkar på några minuter.

Ingredienser (Active Cover)
Water, polyurethane, acetic acid, polysorbate 80, cetyl acetate, acetylated lanolin alcohols, emollients, viscosity modifier, 
colorants, benzyl alcohol & other preservatives, pine needles oil biotin.

Medicinteknisk produkt. Läs bipackssedeln innan användning. 



Helhetsupplevelse av 
våra webinar 

9,1/10
1735 tillfrågade 

deltagare*

Fördjupa dina 
kunskaper med
KaroAcademy

Besök vår hemsida och ladda ner 
KaroAcademy appen!

 
Besök hemsidan

 
 karoacademy.se 

 
 

1735 tillfrågade deltagare efter genomförst webinar 2021-2022
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Intim Hud

Mun Fot

Klåda, sveda eller illaluktande flytningar i 
underlivet kan ha flera orsaker, och det är inte 
alltid lätt att veta hur besvären ska behandlas 

eller hur de kan undvikas. Lär dig mer om 
vanliga intimbesvär under respektive kategori 

tillsammans med oss.

Torr hud kan ge upphov till mängder av 
följdproblem och upplevas olika beroende på 

svårighet av besvär. Vi reder ut begreppen och 
hjälper till med guidning inför rådgivning av de 

vanligaste hudbesvären.
Eksem, psoriasis och svampar är exempel på 
kategorier att fördjupa er i tillsammans med 

oss.

En stor del av befolkningen upplever någon 
gång besvär med fötterna, på ett eller annat 

sätt. Detta kan påverka vardagen negativt, och i 
värsta fall leda till långvarig smärta eller 

obehag.
 Hitta information och tips för hur du bäst råd 
ger dina kunder men också om hur du bäst tar 

hand om dina egna fötter!

Alla som har en förhöjd kariesrisk kan behöva 
ett extra fluortillskott utöver vad de får via 

fluortandkrämen. Lär er mer om vilka grupper 
som behöver ökat behov av fluortillskott. Vilka 
läkemedel har torr mun som biverkan - vad är 

fluor, vad är karies och mycket mer!
 

Ta del av korta klipp & 
långa utbildingar med 
professionen

Nedan är exemel p´å våra mest populära kategorier. 
Vilken är du nyfiken på?

Är det något som du tycker saknas? Hör av dig till oss.
Akademi@karopharma.com

Prenumerera på 
vårt

Nyhetsbrev
 

karoacademy.se/
nyhetsbrev
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FAQ MABS KOMPRESSION
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ALLMÄNNA FRÅGOR

Var tillverkas MABS produkter?
MABS kompressionsstrumpor tillverkas i Italien, MABS fotvårdsprodukter tillverkas i Spanien, MABS 
stödbandage tillverkas i Sverige. 

Är Mabs produkter testade på djur?
Vi gör inga djurtester på våra produkter.

Är produkterna lämpliga för alla åldrar?
Strumporna är lämpliga i alla åldrar förutom små barn. 

KOMPRESSION

Vilken medicinsk klass har Mabs?
Kompressionsgrad klass 1 (15-21 mmHg). Alla Mabs har samma tryck men olika material. 

Vilket tryck har Mabs strumpor? 
15-21 mmHg

Kan jag vika ner kanten på strumpan om den är för lång?
Vik aldrig ner den övre strumpkanten, det ger en felaktig tryckfördelning och därmed ej avsedd effekt!

Kan jag klippa av strumpan om den är för lång?
Mabs strumpan jag köpt är för lång / för kort i benet. Finns det strumpor med olika längder?

Du kan klippa av MABS Care strumpan som har öppen tå, men inte de andra strumporna.
Det finns inte strumpor i olika längder. Om strumpan är för lång / för kort, pröva en annan storlek, alternativt 
kanske en strumpa i variant Bred passar.

Har någon av Mabs knästrumpor mudd upptill?
Nej, ingen av Mabs strumpor har mudd upptill på strumpan.

Mabs Care strumpan har ju ingen tå, kan den användas i skor?
Ja, den kan användas i skor.

Hur vet jag vilken storlek jag ska välja – Kompressionsstrumpor?
För att passformen skall bli perfekt finns det tre mått du bör utgå ifrån
1) omkretsen runt ankeln där den är som smalast 
2) omkretsen runt vaden där den är som bredast och 
3) din skostorlek
Måtten skall tas direkt på morgonen innan benen/fötterna svullnat. Kompressionsstrumporna har tabeller där 
du kan se vilken storlek du skall ha utifrån dina mått. Det är väldigt viktigt att välja en strumpa med rätt mått 
eftersom det avgör hur trycket påverkas!
Om du inte hittar en strumpa som passar dina mått exakt är det viktigast att utgå ifrån ankel- och vadmåttet. 
Det är inte lika avgörande för strumpans funktion om du har en strumpa som inte passar din fot exakt. 
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fort. KOMPRESSION

Kan jag sova med strumporna?
Du bör aldrig använda stödstrumpor på natten när du sover (om inte din läkare säger motsatsen). Det 
beror dels på att du inte märker om något skulle hända med benen och dels för att när du ligger ned 
minskar trycket på benen så stödstrumpor gör då alltså ingen direkt nytta.

Kan jag reparera mina Mabs kompressionsstrumpor?
Om din strumpa är skadad kan du reparera den, men observera att kompressionseffekten är ett resultat 
av den ursprungliga konstruktionen av strumpan från ankel till knä. Om strumpans egenskaper ändras på 
något sätt i denna del kan det ha en effekt på strumpans funktion.

Hur länge ska min Mabs-strumpa hålla?
Det är vanligen en hållbarhetstid på mellan 4-6 månader, denna kan både vara kortare och längre. Det 
beror dels på hur du tar hand om din strumpa, men också på dina fötter. Ett tips för längre hållbarhet på 
strumporna är att man försöker undvika att ha nariga hälar och tår samt välklippta 
tånaglar. Även vilka skor man använder påverkar strumpans hållbarhet, om skorna t ex är trånga eller 
skaver  någonstans.
Ju högre andel naturfiber det är i en strumpa, desto skörare blir materialet. Har man därför 
åtekommande problem med snabbt slitgage av sina strumor kan det vara lämpligt att testa en strumpa 
med högre andel syntetfiber, tex Mabs Nylon, Comp eller Mabs Work.

Hur ofta ska jag tvätta Mabs?
För att få maximal hållbarhet på strumpan skall den tvättas i maskin efter varje användning. Det återger 
strumpan dess elasticitet och därmed ett bra tryck. Maskintvätten gör att tex hudavlagringar försvinner 
bättre än om du bara handtvättar.
Nylon: Strumpan kan maskintvättas i 40 grader.
Bomull: Strumpan kan maskintvättas i 60 grader, centrifugera och torktumla strumpan.
Träning Dryarn: Strumpan kan maskintvättas i 40 grader, centrifugera och torktumlas.
Träning Wool: Strumpan kan maskintvättas i 30 grader.

Kan jag använda sköljmedel när jag tvättar Mabs?
Nej, det kan påverka fibrerna och därmed kompressionen.

Finns det något hjälpmedel att använda för att lättare få på mig Mabs stödstrumpor?
Strumpor kan vara svåra att få på, speciellt om man har problem med axlarna eller ryggen. En 
strumppådragare gör  uppgiften lätt. Det finns många olika strumppådragare och strumpavtagare att 
köpa i olika utförande och material.
Vi kan rekommendera hjälpmedlet Strumppådragare Benjamin som finns att köpa på de flesta apotek 
och online.

Jag får märken efter stödstrumpan när jag tar av den, är det farligt?
Det är inte farligt men var noga med att du har rätt storlek efter dina mått. Om strumpan sitter för hårt 
kan blodcirkulationen hämmas.

Vad skiljer strumporna åt?
Det finns idag många olika typer av stödstrumpor beroende på användningsområde och funktion. 
Medicinskt klassade stödstrumpor smiter åt över anklarna och ger ett gradvis avtagande tryck över 
vaderna upp mot knät. De brukar delas in i fyra olika klasser beroende på hur högt tryck de har
Alla Mabsstrumpor har samma kompression dvs 15-21 mmHg men finns i olika modeller och material 
beroende på tillfälle.

Jag har provat Mabs, men behöver ett högre tryck, vad ska jag göra?
Vid allvarligare tillstånd, som större åderbråck, kraftiga ödem, blodpropp och bensår, förskriver läkare i 
regel strumpor i klass II-IV. Sådana strumpor är av kraftigare kvalitet och ger ett högre tryck.

FAQ MABS KOMPRESSION
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FAQ MABS FOTVÅRDSPRODUKTER

Mabs hälinlägg: För breda/stora för mina skor – kan jag klippa eller skära i dem utan att de skadas?
Det går att klippa eller skära i Mabs hälinlägg. Dock gäller inte produktgarantin då, samt att vi inte kan
garantera att de bibehåller hela sin stabilitet.

Mabs tåspridare: Hur ska tåspridaren placeras?
Tåspridaren är konkav i formen för att passa och sitta bra på plats mellan tårna. Dock är tåspridaren
något bredare i ena änden. När du placerar tåspridaren mellan tårna ska den bredaste änden vara
vänd inåt mot foten, eftersom utrymmet mellan tårna är som störst där. Tåspridarens upp- och nedsida
är olika. Den sida som är helt plan ska vändas nedåt mot golvet, och den sida som har en urgröpning
ska vändas uppåt.

FAQ CCS

Kan någon av CCS fotkrämer rekommenderas till diabetiker?
Att ta hand om sina fötter är viktigt för alla, men särskilt för diabetiker. Generellt för riskgrupp 1 och 2
går det bra att använde en mjukgörande och återfuktande fotkräm men idag finns det fotkrämer som
är speciellt utvecklade och godkända för diabetiker (medicintekniska produkter). 

Medicintekniska pordukter märks med ”bäst före utgångsdatum”. En oöppnad förpackning som
förvarats enligt bruksanvisning håller i regel 2-3 år från produktionsdatum. Se utgångsdatum och
bipacksedel för varje specifik produkt. 

Vad betyder det att en egenvårdsprodukt är klassificerad som en medicinteknisk produkt? 
Medicintekniska produkter är märkta med ett CE-märke. Detta är ett krav för samtliga medicintekniska
produkter och ett bevis att produkten uppfyller de krav som myndigheten ställer. Den
medicinsktekniska klassificeringen innebär att produktionen sker under mycket noggranna och
kontrollerade former enligt ett omfattande regelverk och att effekten och riskerna hos produkten är
väldokumenterad/bevisad. Krav på medicintekniska produkter gällande dokumentation under
utveckling, produktion samt efter tillverkning är mer gedigen än för framtagning av kosmetiska
produkter, ett exempel är kraven på genomförd klinisk utvärdering. Kraven på medicintekniska
produkter är mer omfattande, i syfte att säkerställa patientsäkerhet. 

Vad innebär säkerhetsbedömningen av kosmetiska produkter?
Alla kosmetiska produkter på den europeiska marknaden måste säkerhetsbedömas av en expert innan
de placeras på marknaden. Alla produkter bedöms för att vara säkra för alla konsumenter, d.v.s. både
gravida och ammande kvinnor. 
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FAQ CCS 

Vad innehåller produkterna? 
Samtliga produkter säljs på apotek och ingredienserna är därmed kvalitetstestade enligt apotekens
rigorösa krav. Alla produkters ingredienser skiljer sig åt, men gemensamt för många av CCS
fotvårdsprodukter är att de innehåller fuktbindande karbamid.

Vad är karbamid?
Karbamid är en av de komponenter som kallas hudens naturliga fuktbindare (NMF). När huden blir torr
råder ofta brist på karbamid. I det yttersta av överhudens skikt finns karbamid/urea naturligt (cirka
7%). Karbamid finns även i vår urin (cirka 2%) och det är en slutprodukt i proteinnedbrytningen.
Karbamiden i CCS produkterna är framställd på syntetisk väg. Inom vården är karbamid väl
accepterad, denna väldokumenterade ingrediens hjälper till exempel mot atopiskt eksem.

Vad är mjölksyra?
Mjölksyra är en av de komponenter som kallas hudens naturliga fuktbindare. I det yttersta av
överhudens skikt finns mjölksyra naturligt (cirka 12%).  Mjölksyra har också en positiv effekt på hudens
cellförnyelse. Som bekant bildas också mjölksyra i våra muskler vid nedbrytning av kolhydrater.

Är produkterna lämpliga för alla åldrar?
CCS är en dermokosmetisk hudvårdsserie så vi följer den generella rekommendationen för
egenvårdsprodukter från 12 år om det inte finns en angiven avsedd användning/åldersgräns för den
specifika produkten, till exempel att produkten är avsedd för vuxna eller från x år. Kraven på
medicintekniska produkter är mer omfattande, i syfte att säkerställa patientsäkerhet. 
.

Kan man använda CCS produkter om man är gravid? 
CCS kosmetiska produkter är säkerhetsbedömd på vuxna vilket även innefattar gravida och
ammande. De flesta av våra produkter kan därför användas av gravida och ammande. Någon
försiktighetsskrivning i märkning är därmed inte gällande. Den enda förutsättningen är att man inte har
skadad hud. Har man problem med småsår eller eksem så bör man använda läkemedel som
rekommenderas av mödravården.

Var tillverkas CCS produkter?
De flesta av CCS produkter tillverkas i Borlänge. Fabriken är en av Nordens största tillverkare av
hudvård och hygienprodukter och har lång och gedigen erfarenhet inom läkemedel och kosmetisk
hudvård. Fabriken är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 och miljöcertifierad enligt ISO14001. 
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FAQ NAILNER

Hur verkar Nailner?
Nailner behandlar och förebygger svampinfektion i naglarna effektivt. Den har ett unikt bärande
system som gör det möjligt för ingredienserna penetrera nageln på djupet för att bekämpa svampen i
dess kärna genom att ändra pH -nivån i nageln.

Kan Nailner behandlingar appliceras på målade naglar?
Nej – Nailnerbehandlingar bör inte appliceras på målade naglar. Nagellack bör tas bort innan
behandlingen appliceras. 

Kan diabetiker och de med minskad blodcirkulation använda Nailner?
Kontakta läkare innan du använder Nailner behandlingsprodukter om du är diabetiker eller har
nedsatt blodcirkulation.

Kan Nailner användas vid graviditet och amning?
Nailner har inte testats specifikt för sin säkerhet för kvinnor under graviditet eller amning. Gravida och
ammande kvinnor som vill behandla nagelsvamp bör i allmänhet rådfråga sin läkare innan någon
behandling påbörjas.

Kan barn använda Nailners produkter?
Det finns ingen åldersbegränsning för att använda Nailner-produkter. Eftersom, nagelsvamp är sällsynt
hos barn rekommenderar vi konsultera med en läkare före användning om barnet är under 16år. Om
läkaren bekräftar att barnet har nagelsvamp, kan Nailner användas.

När du använder behandlingen på flera naglar, kan de andra naglarna bli smittade?
Nailner behandlingar innehåller ingredienser som kämpar mot nagelsvamp, därför kan svampen inte
spridas och infektera andra naglar när behandlingen tillämpas.

Hur länge behöver jag använda Nailner?
Behandla den infekterade nageln två gånger dagligen under de första fyra veckorna och en gång per
dag därefter, tills en frisk nagel har ersatt den skadadenageln. Under behandlingen kan du använd
Nailner produkter i förebyggande syfte på de friska naglarna (en gång om dagen är räcker).

Hur lång tid tar det tills naglarna ser friska ut?
Det beror på vilken Nailner produkt som används. Nailner 2 i 1 ger synliga resultat efter 2 veckor då det
gör nageln ljusare. Andra Nailner-produkter som Active Cover ger omedelbara resultat när de
kamouflerar den smittade nageln.

Hur ska Nailners produkter förvaras?
Nailner produkter ska förvaras i rumstemperatur och utom räckhåll från barn.

Innehåller Nailner produkter Tea tree-olja?
Nailner produkter innehåller inte någon Tea tree-olja.
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FAQ WORTIE

Exfolierar toppytan som bildas på vårtan. Detta mjukar upp hård hud och avlägsnar vårtan. (Aktivt 
innehållsämne: glykolsyra.)
Djupverkande peeling av vävnaden som utgör vårtan. (Aktivt innehållsämne: triklorättiksyra.)

Hur fungerar Wortie Freeze?
Wortie fryser vårtan effektivt, tack vare det unika metallstiftet, vilket resulterar i att vårtan faller av. 
Mer exakt behandling: tack vare den unika metallspetsen behandlas endast vårtan utan att skada 
omkringliggande hud.

Hur används Wortie Liquid? 
Wortie® Liquid är dubbelverkande:

1.

2.

Kan Wortie användas på barn?
Wortie kan användas från 4 år. Wortie Freeze+ är för för vuxna och barn över 12 år.

Min vårta är kvar trots en behandling. Vad ska jag göra?
Prova att blötlägga vårtan i ljummet vatten 10-15 minuter innan behandling för att mjuka upp den 
förhårdnade huden som ofta bildas på toppen av vårtan.
Behandla varje vårta separat och upprepa behandlingen med 14 dagars mellanrum.
Alternativt, använd Wortie Freeze+ för att behandla gamla och envisa vårtor. Dock för vuxna och barn 
över 12 år

Hur lång tid tar det tills vårtan faller av?
Vårtan förväntas gradvis att försvinna eller falla av inom 10 – 14 dagar efter behandlingen och frisk hud 
växa fram där vårtan satt. Ytterligare en behandling kan göras - om nödvändigt – 14 dagar efter den 
första behandlingen*. 

Hur vet jag att flaskan är tom? 
Om inte frysstiftet blir kallt efter aktivering är gasen i Wortie slut. Wortie kan användas till 15 
behandlingar.
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FAQ FOOTNER
När kan jag se effekten?
Det kan ta mellan tre till sju dagar, (beroende på tjockleken på din hud) innan man börjar se resultat av 
behandlingen. Människor med tunn hud ser resultat snabbare än de med tjocka förhårdnader. 

Hur länge ska jag ha på mig sockorna?
Vi rekommenderar att ha dem på under 60 minuter. Om möjligt kan man gärna ha fötterna i ett varmt 
skönt fotbad en stund innan man startar behandlingen, samt därefter dagligen ca 30 minuter under 4- 
5 dagar efter behandlingen. Detta kommer snabba upp och optimera både behandlingen och 
effekten. Men det är endast ett råd och inget krav.

Är sockorna effektiva mot liktornar och vårtor?
Footner Exfoliating Socks skall inte användas mot liktornar och vårtor. Användare kommer dock 
uppleva att huden runt dessa blir mjukare och liktornar/ vårtor kan därför bli lättare att behandla.

Kan jag använda dom om jag har hälsprickor?
Du kan använda Footner Exfoliating Socks även om du har hälsprickor, men då sockorna innehåller 
syror (mjölksyra och AHA Syror) så kan detta upplevas som irriterande på djupa sprickor. Om du lider 
av väldigt djupa såriga hälsprickor rekommenderar vi därför att du undviker Footner Exfoliating Socks 
till dessa har behandlats separat.

Vad händer under själva behandlingen?
Under behandlingen kommer lager av döda hudceller och förhårdnader falla av fötterna. Man kan 
likna det lite vid då en orm ömsar sitt skinn. 

Kommer mina fötter bli mer känsliga efter behandlingen?
Vår erfarenhet är att användare inte upplever någon ökad känslighet. Man kan lugnt fortsätta med 
sina vanliga rutiner, men då huden blir extra känslig under några dagar efter genomförd behandling 
kan det vara ett bra tips att undvika väldigt intensiva sporter de första dagarna.

Kan man sola efter genomförd behandling?
Huden blir mer känslig några dagar efter genomförd behandling varför vi rekommenderar att inte 
exponera fötterna för direkt solljus under minst en vecka efter avslutat behandling. Det är samma 
förfarande som om man råkat bränna sig i solen - huden blir mer känslig mot sol.

Kan man använda Footner Exfoliating Socks om man är gravid, ammar eller är diabetiker?
Då huden hos gravida och ammande kvinnor blir mer känslig rekommenderar vi att inte använda 
Footner under denna period. För diabetiker rekommenderar vi att man alltid konsulterar med sin läkare 
innan man prövar nya fotvårdsprodukter.

Referenser
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/forhardnader-och-sjalvsprickor/forhardnader-och-liktornar/
https://www.fass.se/LIF/product;jsessionid=node018zzgg9o1jd1s1gkihc7xbpvxq914732.node0?nplId=19770909000033&userType=2
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19951108000028&userType=2
https://fotkollen.se/
https://ccshudvard.se/
https://mabs.se/
https://footner.se/
https://nailner.se/
https://wortie.se/om-vartor-och-behandlingar/om-vartor/
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*Pevaryl och Cortimyk är läkemedel, se fullständig produkinformation på produktsidorna eller på fass.se
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Fler tidningar tillgängliga på karoacademy.se/karo-magazine
Maila om du vill ha ett fysiskt ex från oss.
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