
Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.
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C 
arola Richardson 
är fotspecialist 
i Jönköping och 
menar att det 
finns mycket man 
kan göra för sina 
fötter hemma. Om 
man gör på rätt 

sätt vill säga. För vilka är de van
ligaste felen när det är dags för 
egenvård av fötterna hemma 
egentligen?

– Det brukar vara så att man  filar 
fötterna lite för mycket, för ofta 
och med för grov fil. Det finns 
elektriska fotfilar också som man 
kan köpa och det kan ta för  mycket 
på huden.

Kan man fila för mycket?
– Huden är en levande vävnad 

och känner av att det blir ett 
 slitage och svarar med att för svara 
sig och tillverkar mer hud och för
hårdnader för att skydda sig. Det 
är mer effektivt att smörja  mycket 
på förhårdnader så att huden 
 lugnar ner sig. Ibland kan till och 
med fel salva gynna svampinfek

tioner mellan tårna, det blir fukt 
som ligger kvar.

Varför kan det vara bra att gå 
i väg till en medicinsk fottera
peut?
– Det är bra att göra en hälso

kontroll av sina fötter en eller två 
gånger per år för att upptäcka 
eventuella brister och fel. Du kan
till exempel ha fotsvamp utan att 
veta om det. Vårtor eller liktornar 
är lättare att åtgärda om man 
 behandlar i tid. Så fort du har pro
blem, ont eller ser en förändring 
så gå till en medicinsk fotterapeut. 

Vad kan man göra hemma 
 mellan besöken?
– Smörj, smörj, smörj! Gärna 

varje dag. De flesta behöver 
 smörja fötterna ofta med en  fetare 
 salva än övriga kroppen. Huden på 
fötterna har inga talgkörtlar som 
tillverkar sebum, hudens natur
liga fett. Fettet skyddar huden mot 
mikroorganismer som vårtvirus 
och svamp. Men på fuktiga fötter 
trivs däremot svampen och sär
skilt mellan tårna. Fila fötterna 

kan du göra ibland och då gärna 
med pimpsten som är mild. Sitt 
i fotbad gärna en gång i veckan.

Hur ska man tänka kring 
 naglarna?
– Svamp får lättare fäste i trasig, 

sprucken hud och i trasiga torra 
naglar. Så stärk dem med en bra 
nagel olja. Då håller de sig hela och 
fina.   

Vilket är det vanligaste  besväret 
du stöter på?
– Nagel och fotsvamp är van

ligt. Svamp gillar fukt och skada
de naglar. Idrottare inom lagspor
ter och simmare är mer utsatta än 
andra och män får oftare svamp 
än kvinnor. Vårtor (som är ett 
 virus) är vanligt och även liktor
nar. Vad gäller det senare måste 
man hitta orsaken till att liktornen 
uppkommer. Det kan bero på fel
ställningar i foten eller felaktiga 
skor. Nageltrång ska du helst inte 
laborera med själv, sök medicinsk 
fotterapeut eller vårdcentral så att 
du inte får en infektion.

Vilken typ av produkter ska man 
investera i för hemmavård?
– Salvequick footrescue är en 

bra salva som motverkar svamp
angrepp. Biocool är ett bra fotbad 
som motverkar svamp och vårtor. 
Aloevera eller några droppar ve

getabilisk olja i fotbadet är också 
bra att ha till hands. Och en fin fil. 

Vad är en liktorn?
– En liktorn är en kärna av 

 förhårdnad som växer på djupet 
och som uppkommer utav tryck. 
Felaktiga skor som trycker är en 
vanlig orsak.

 Hälsprickor, hur behandlar man 
dem?

– Hälsprickor är vanliga fram
förallt på sommaren. Sandaler 
 utan hälkappa ger ofta jobbiga 
sprickor, hälen flyter ut utanför 
klacken och får inget stöd. Så 
välj gärna en mer skålad 
sandal eller sko med häl
kappa. Smörj mycket 
och ofta med bra 
 salva.

Många besvä
ras av hallux 
valgus. Hur 
ska man tänka 
där?
– Det är en del

vis ärftlig åkom
ma men framkal
las även det av fel
aktiga skor. Använd 
skor som är lite bre
dare och inte trycker 
ihop tårna. Hallux valgus 
är vanligare hos kvinnor och 

kan bero på smalare skor men 
även att vi har rörligare leder. Sök 
hjälp om det  besvärar dig och om 
det blir inflammation i grund
leden. Fotgymnastik och stret
ching är bra här.

Vilka typer av produkter ska 
man investera i för bra fotvård?
– En snäll fotfil, bra nagelsax, ett 

bra fotbad och fotsalvor för lite 
mer krävande hud. Nagellolja för 
naglarna. Medicinskt inriktade 
produkter om man behöver det 
som Salvequick foot rescue och 
Biocool. Smörjer du mycket så 
före bygger du många problem. ✱
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Fixa fina fötter- hemma

Med  värmen 
kommer 
sommar skorna 
fram. Det är då 
du upp täcker 
att  fötterna 
inte riktigt 
 vaknat ur 
 vinterns  djupa 
dvala. Men 
ingen fara, 
med  några 
enkla knep 
kan du få fina 
fötter igen. 
Fotspecial
isten Carola 
Richardson 
ger sina bästa 
tips.
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1Smörj med en 
bra salva, här 

menar jag en salva 
för mer krävande 
hud än övriga 
 kroppen. Vegatabi
liska oljor/fetter 
och karbamid krävs 
ofta för bra resultat. 
Vill man ha en salva 
som samtidigt mot
verkar mikroorgansi
mer, svamp, lukt och förhård
nader är Foot Rescue toppen.

Produkt: Salvequick Foot 
 Rescue, 289 kr/100 ml.

2 Klipp naglarna 
ganska rakt av 

med sax eller tång, 
 fila kanterna mjuka 
med nagelfil. 
 Använd en vegeta
bilisk nagelolja 
gärna med eteris
ka antiseptiska 
 oljor som ger 
 näring och stärker 
dina naglar.

Produkter: Der
mosil,  Ekologisk 
nagelolja, 
89 kr/15 ml.
Essie nagellack, 
”Blossom n bes
ties”  
129 kr/10 ml.

3 Ett bra fotbad, 
med aktiva ingredienser ger 

motståndskraft mot mikro
organismer.

Produkt: Bio
Cool Fotbad, 
329 kr/500 g. 

 Fotspecialistens  
 bästa tips för bra  
 fotvård hemma: 

TA HAND OM DEM!
l Fotgymnastik: Vi glömmer ofta 

fötterna och musklerna förtvinar fak
tiskt delvis. Fötterna blir stela och  inaktiva, 
vi får sämre balans. Finns mycket bra tips på 
nätet. Tåhävningar i trappa är kanon, balans
övningar. Vissa former av Yoga kan vara bra. 

l Bra skor: Gå till en bra skoaffär med kunnig 
personal. Köp kvalitet, det lönar sig.  Klämmer 
det någonstans så köp absolut inte. Fel skor 

är största anledningen till fotproblem. 
Skon ska passa din fot.

Smörj, smörj, smörj! 
Gärna varje dag

Nu är det dags att 
släppa ut fötterna 
på grönbete.

Vissa yoga
övningar är 
bra gymnastik 
för fötterna.
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