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FOOTMENDER
ALL IN ONE DIABETIC®
BRUKSANVISNING

1. Inledning
Hudens uppgift är att skydda underliggande vävnader
från yttre påverkan. Den ytterst synliga delen av huden är
överhuden som fungerar som kroppens yttersta sköld.
Överhuden innehåller celler som producerar keratin,
som är ett svavelhaltigt, trådrikt protein som gör den stark
och motståndskraftigt mot nötning. I överhuden bildas
ständigt nya keratininnehållande celler, som långsamt
förskjuts uppåt mot hudytan och ju närmare ytan de når
desto plattare blir de och till sist dör de. De döda cellerna
ligger kvar på hudytan som ett skyddande lager tills de
ersätts av nya underifrån och faller av. I genomsnitt tar
denna process 3-4 veckor. Tjockleken på överhuden beror
på var på kroppen den är belägen. Hudytor som slits
mycket och utsätts för nötning, till exempel hand- och
fotsulor, har tjockare överhud.

2. Hur yttrar sig besvären
Diabetiker drabbas i mycket hög grad av torra fötter, förhårdnader, liktornar och hälsprickor. Så många som åtta

av tio diabetiker drabbas och besvären ökar med stigande
ålder. För diabetiker är det därför extra viktigt att ta hand
om sina fötter.
När den naturliga omsättningen av celler på något
sätt störs klarar inte huden av att stöta bort de döda
hudcellerna och de bildar då ett hårt lager. I samband
med detta blir huden torr och förhårdnader uppstår vilket
i sin tur kan leda till smärtsamma sprickor. Utseendet på
huden ändrar karaktär. Förhårdnad hud är ofta gul- eller
brunaktig.
Uppstår hälsprickor kan dessa vara mycket smärtsamma och om de inte behandlas kan tillståndet förvärras
och sprickan kan bli infekterad.
Det finns flera faktorer som påverkar uppkomsten av
hälsprickor och det är vanligare att besvären uppkommer
under vintermånaderna och med stigande ålder. Belastar
man foten t.ex. genom att stå längre perioder, använda
skor med öppen häl och/eller är överviktig ökar detta
trycket på huden vilket medför att huden lättare spricker.

3. Hur verkar Footmender
Footmender är en multifunktionell fotvårdande produkt
med en unik och patenterad sammansättning som
behandlar, läker och återställer huden på fötterna.
Footmender har fyra användningsområden: torr hud,
förhårdnader, liktornar och hälsprickor på fötterna.
Footmender All in One Diabetic har en unik komposition med åtta aktiva ämnen som ger produkten dess
unika egenskaper vilket gör den speciellt lämplig och
anpassad för fotvård för diabetiker.
Footmender har åtta olika delfunktioner:
• Antimikrobiell effekt som förhindrar återväxt av
mikroorganismer i upp till 12 timmar

•
•
•
•

En exfolierande funktion
Binder och bevarar fukt i huden
Mjukgör
Minskar hudens känslighet och bromsar vattenavgivningen
• Stabiliserar hudcellernas omsättning
• Inverkar gynnsamt på läkning av sår
• Stärker hudens barriärfunktion
Footmender har därmed trippelverkande effekt:
Antimikrobiell
Footmender har långvarig antimikrobiell effekt vilket innebär att mängden bakterier och mikroorganismer minskar
där den används. Studier har visat att effekten sätter in
omedelbart vid insmörjning och förhindrar återväxt av
mikroorganismer i upp till 12 timmar.
Genom att minska den bakteriella belastningen
och optimera förhållandena på huden hjälper Footmender huden på fötterna att återgå till sitt naturliga och
ursprungliga skick.
Exfolierare
Footmender har förmågan att avlägsna döda hudceller
och på fackspråk kallas denna funktion för att exfoliera.
Footmender penetrerar det översta hudlagret, där den
försvagar de bindande egenskaperna hos lipiderna som är
den limliknande substans som håller fast hudcellerna vid
ytan. Detta gör så att de döda hudcellerna avlägsnas vilket
ger utrymme för nya celler att växa fram. Huden under har
ett hälsosammare utseende med mer färg och lyster.
Facilitator
Footmender understödjer läkningen genom att stimulera
och stabilisera hudcellernas omsättning vilket gör att

huden snabbare återfår sin naturligt skyddande funktion.
Footmender binder och bevarar fukt inte bara i de yttre
hudlagren utan även på djupet. Footmender fungerar
således som mjukgörare och fuktighetsbevarare och ger
huden på fötterna sin naturliga spänst tillbaka.
Syftet med behandlingskuren är att återställa fötternas hud i sitt ursprungliga skick.
Tack vare sin unika komposition och effekt kan
Footmender funktionsmässigt ersätta olika sorters krämer
såväl som fotbad, fotfil och fotsockor.

Man kan således behandla torra fötter, förhårdnader,
liktornar och hälsprickor med en och samma produkt.
Footmender kan och får användas även om huden på
fötterna är skadad.

4. Medicinteknisk produkt
Footmender är en Medicinteknisk produkt klass IIa
enligt den Europeiska medicintekniska lagstiftningen.
Det innebär bland annat att Footmenders effekt är
väldokumenterad samt att tillverkningen sker under
noggranna och kontrollerade former enligt förutbestämda
krav.

5. Innehåll
Aqua, Urea, Sodium Lactate, Lactic Acid, Tartaric Acid,
Glycolic Acid, Panthenol, Glycerin, Methyl Methacrylate
Crosspolymer, PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate,
Methyl Glucose Sesquistearate, Butyrospermum Parkii
Butter, Octyldodecanol, Behenyl Alcohol, Simmondsia

Chinensis Seed Oil, Saccharide Isomerate (Pentavitin ®),
Hyaluronic Acid, Caprylyl Glycol, Squalane, Polyacrylate-1
Crosspolymer, Retinyl Palmitate, Citric Acid, Sodium
Gluconate.
Footmender innehåller inte parfym eller ingredienser
av animaliskt ursprung. Tack vare sin unika sammansättning innehåller inte Footmender något konserveringsmedel.

6. När och hur används Footmender
Användning och dosering: Behandla en gång per dag tills
önskvärt resultat uppnåtts. Dosera två pumptryckningar
per fot (för 10 ml förpackning 12 pumptryckningar per fot).
Smörj in foten under minst en minut och av praktiska skäl
helst på kvällen. Footmender All in One Diabetic har en bra
kosmetik och torkar in snabbt.
Som regel ser man en förbättring redan efter första
behandlingen. Resultatet av behandlingen blir sedan
bättre för varje dag man behandlar sig. Behandlingstidens
längd är beroende av hur svåra besvären är när man
startar behandlingskuren, samt vilken grad av utläkning
som eftersträvas. När önskat resultat uppnåtts bör man
övergå till underhållsbehandling.
Underhållsbehandling: Har man omfattande problem bör
man starta behandlingen som en kur enligt ovan för att
läka ut besvären helt. När kuren är avslutad bör man, för
att bibehålla det goda resultatet, låta behandlingen övergå
i en så kallad underhållsbehandling. Utan underhållsbehandling riskerar man att besvären successivt
återkommer. Lämpligt behandlingsintervall är en till två
gånger per vecka.
Hur länge räcker Footmender? En 150 ml förpackning

räcker till ca 37 behandlingsdagar. Med en veckas kur
och sedan underhållsbehandling en eller två gånger i
veckan räcker den i ca sju och en halv respektive tre
och en halv månader. Med två veckors kur och sedan
underhållsbehandling en eller två gånger i veckan räcker
den i ca fem och en halv respektive två och en halv
månader.
Första gången pumpen används: Pumpa det antal gånger
som krävs för att innehållet skall komma fram (som regel
krävs cirka 5-10 pumptryckningar).
Att tänka på: Inspektera fötterna varje dag och var
uppmärksam på eventuella förändringar så som torr hud,
förhårdnader och sprickor. Kontrollera också insidan på
skorna så att inga ojämnheter finns som kan skava och/
eller orsaka tryck. Se till att området mellan tårna är torrt
och rent. Behandling av fotsår ska utföras av utbildad
vårdpersonal. Footmender Diabetic kan användas även
av dig som inte är diabetiker eller om du är gravid eller
ammande.

7. Beskrivning av förpackningen
Footmenders förpackning är en patenterad airlesspump. Det är en modern teknologi för att på bästa sätt
skydda innovativa och avancerade beredningar. Ingen
luft eller främmande ämnen kan komma i kontakt med
beredningen i förpackningen. Förpackningen ger möjlighet
till noggrann dosering och 150 ml (respektive 10 ml) kan
pumpas ut och användas. Förpackningen är enkel att
använda utan att kladda och kan lätt tas med i väskan.

8. Varning och försiktighet
Footmender är avsedd för utvärtes bruk på fötterna.
Footmender ska inte användas om man är allergisk

eller överkänslig mot något av de ingående ämnena i
produkten.
Footmender kan i enstaka fall ge övergående sveda
eller stickningar i huden, särskilt om den är skadad
eller sprucken. Obehagen är ofarliga och kan bero på
produktens låga pH-värde. I övrigt finns inga kända
biverkningar.
Footmender har inga kända kontraindikationer, det
vill säga tillfällen då man inte bör använda produkten.
Se till att ha kontinuerlig kontakt med vården och låt en
läkare, diabetessjuksköterska eller medicinsk fotterapeut
undersöka fötterna minst en gång per år.
Undvik att få Footmender i ögonen. Ifall det sker, skölj
ögonen rikligt med vatten. Om irritationen kvarstår bör
man kontakta läkare.

9. Hållbarhet och förvaring
Footmenders hållbarhet anges med ett utgångsdatum
på förpackningen och är densamma för obruten som för
bruten förpackning.
Förvaras oåtkomligt för barn och i rumstemperatur.

10. Kontaktuppgifter
Vid frågor och för ytterligare information om Footmender
se i första hand www.footmender.se

Tillverkare:
Footmender AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm
Footmender är ett registrerat varumärke för Footmender AB.
Bruksanvisningen uppdaterades senast 2021-06-02.
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