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Innovativ svensk produkt för löpare minimerar risken för fotsår hos
diabetiker
Hos personer med diabetes utgör fotkomplikationer ett allvarligt hot mot inte enbart
fötterna utan även mot personens överlevnad. Den s k ”diabetesfoten”, inkluderar sår,
infektioner och destruktioner i de nedre extremiteterna.
En enkel skada på foten kan i förlängningen resultera i amputation. I Sverige amputeras
fötter/ben årligen på ca 2400 patienter, där diabetiker står för majoriteten. Minst 85 procent
av de diabetesrelaterade amputationerna föregås av ett fotsår. Ca 50 procent av fotsåren
går att härleda till ”yttre våld”, i dessa fall vanligtvis från patientens fotbeklädnad – skor,
stövlar.
The Skin Agent SPORT utvecklades specifikt för att motverka skavsår från kläder, skor och
utrustning, primärt med löpare i fokus. I dag används produkten både av professionella
atleter och vardagsmotionärer inom många sporter. The Skin Agent SPORT har en dubbel
effekt . Den minskar påfrestningen från yttre material (t ex skorna) samtidigt som den aktivt
motverkar skador på huden.
Kostsam behandling
Att behandla fotkomplikationer är oerhört kostnadskrävande, speciellt i fall av amputation
p g a lång vårdtid, rehabilitering samt ökat behov av omvårdnad och hemhjälp. I Sverige
uppskattas enbart behandlingskostnaden för läkning av fotsår till ca 70 000 kr årligen och
för underbensamputation inklusive läkning till ca 525 000 kr årligen (1998).

– Ekvationen färre skavsår = färre fotsår kanske verkar enkel, men i det här fallet talar
fakta sitt tydliga språk. Kan man som diabetiker undvika skavsår så minskar risken för
fotsår och i förlängningen amputation. Möjligheten att bidra till att antalet svåra fotsår och
amputationer minskar, om än med några procent, är något som vi tar på stort allvar, säger
Linda Nilsson, vd. The Skin Agent SPORT är självklart inte en ersättning för existerande
behandlingsmetoder, utan ett enkelt komplement som alla kan använda hemma i
förebyggande syfte, avslutar Linda.
Fakta | The Skin Agent SPORT
Ett stift besående av en unik sammansättning
fettsyror som arbetar i hudens olika lager för
att minska friktion. Innehåller även Allantoin
som sedan länge är känt för sin läkande effekt
och vars antiinflammatoriska egenskaper
dämpar och lugnar röd och irriterad hud.

Direktverkande. Vattenresistent. Vegansk.
Dermatologisk testad för känslig hy.
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The Skin Agent är en svenskvecklad produktserie som förebygger skav och friktionsskador.
Produkterna kan användas på hela kroppen och är 100 % veganska. Företaget, The Skin
Agent Sweden AB grundandes 2016 och verkar inom segmenten ”Sport, Lifestyle och
Medicin”. I dagsläget finns produkterna enbart på den svenska marknaden, bland annat i
online-sortimentet hos Apotek Hjärtat, Kronans Apotek samt utvalda Rehab butiker och
ortopedkliniker.
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Fakta

Diabetes
• Ca 500 000 människor lever idag med diabetes i Sverige
• 20–30 procent av alla diabetiker drabbas någon gång av fotsår
• 2017 utfördes ca 2400 st benamputationer i Sverige
• 85 procent av diabetesrelaterade amputationer föregås av fotsår
• Senast tillgängliga siffror avseende kostnader för vård är från 1998
Referensmaterial
• Diabetesfoten, internetmedicin.se
• Diabetes – Fotsår, Janusinfo.se
• Diabetsförbundet, diabetes.se.
• Socialstyrelsen, socialstyrelsen.se
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