


BIOpH+ Footcare

För dig med

• Fotsvamp

• Hälsprickor
• Förhårdnader

• Dålig lukt

• Klåda

• Torra fötter

BIOpH+
Även för dig som 
vill bibehålla en 

god fothälsa över 
tid



BIOpH+ Footcare

Kliniskt bevisad effekt

• Kliniskt bevisad effekt mot symptom av fotsvamp
• Statistiskt säkerställd minskning av

• Hälsprickor
• Förhårdnader
• Torra fötter

• Signifikant förbättring av livskvaliteten för dig med 
problemfötter

• Snabb effekt, goda resultat redan efter en veckas behandling
• Kommer smidigt åt överallt, hela foten behandlas effektivt och 

skonsamt
• Nu bevisat 30% mer effektiv och räcker längre

• Jämfört med Biocool Footcare



• Biologiskt nedbrytbar i naturen

• Vegansk

• Ingen onödig transport av vätska då produkten blandas 
med vatten vid behandlingstillfället

• Helt utan tillsatser av parfym och konserveringsmedel

• Kladdfri

BIOpH+ Footcare

Skonsam mot människa och miljö



BIOpH+ Footcare - studiedesign

Patienter togs in för 
bedömning av erfaren 

sjuksköterska på 
sjukhus

Patienter var på 
återbesök två gånger 
hos sjuksköterska för 

bedömning då 
symtomen graderades 

på en skala 1-4

De patienter som hade 
positiv odling togs in i 

studien (n=25)

Patienterna behandlade 
fötterna hemma med 

BIOpH+ Footcare 1 
gång/dag i 1 vecka, 

därefter varannan dag i 
ytterligare 2 veckor

De patienter som kliniskt 
diagnostiserats med 

fotsvamp skickades för 
mykologisk odling (n=54)

De patienter som hade 
negativ odling 

exkluderades (n=29)

Det vill säga mer än 
hälften föll bort, dvs hade 

symtom som liknande 
fotsvamp men ingen 

konstaterad svamp vid 
odling

0 – Inga symptom
1 – Mild
2 – Moderat
3 – Allvarig

Resultatet beräknades i 
form av förbättring från 

besök 1 till besök 3



BIOpH+ Footcare – primär effektvariabel

Vad är symptom av fotsvamp? Mått på framgång

• Symptomen graderades på en 4-gradig skala av 
erfaren sjuksköterska

• Snittet av alla patienters bedömning  benämns 
Total Mean Score (TMS)

• Statistisk säkerställd minskning av dessa symptom 
på gruppnivå måste ske för att studien ska anses 
vara framgångsrik

Erytem, 
(rodnad)

Erosioner, 
(ojämnheter/ytliga sår

Maceration, 
(uppmjukning av 
vävnad)

Puritus, (Klåda)

Fissurer, (Sprickor)

Sticknande/
brännande 
känsla

Hyperkeratos, 
(förhårdnader)

Odör, (Dålig lukt)



BIOpH+ Footcare - primär effektvariabel



Sekundära effektvariabler i BIOpH+ Footcare studien
• Hälsprickor

• Förhårdnader 

• Torra fötter 

• Livskvalitet (DLQI)

Dessa delar bedöms separat och ej på gruppnivå

BIOpH+ Footcare

Sekundär effektvariabel

• Om en studie når sitt primära mål ges möjlighet att undersöka 
sekundära effektvariabler (secondary endpoints)

• Även dessa symptom graderades av erfaren sjuksköterska 



BIOpH+ Footcare

En mycket säker produkt

• Lång erfarenhet
• BIOpH+ (tidigare Biocool Footcare) har använts sedan 2011 

av fotterapeuter och sålts via apotek
• Hög andel återkommande kunder

• Få rapporterade besvär
• Inga allvarliga biverkningar har rapporterats sedan 

produkten sattes på marknaden, endast ett fåtal fall av 
lindrig klåda

• Säkerheten bekräftas av den kliniska studien



BIOpH+ Footcare

Resultat av kliniska studien

• Primär effektvariabel möttes med högsignifikanta resultat
• BIOpH+ är en effektiv behandling mot symptomen av 

fotsvamp

• Samtliga sekundära effektvariablar möttes med signifikanta 
resultat

• BIOpH+ Footcare förbättrar livskvaliteten hos de som 
använder produkten



BIOpH+ Footcare – slutsatser från studien

Den kliniska studien utförd på BIOpH+ Footcare nådde samtliga utsatta mål med 
statistiskt signifikanta resultat

Kliniskt bevisat 
effektiv

BIOpH+ Footcare är en säker och effektiv behandling mot symptom av fotsvamp, 
hälsprickor, förhårdnader och torra fötterMycket säker

Förutom att behandla foten kan vi även se signifikanta resultat på livskvaliteten hos 
patienter som använder sig av BIOpH+ Footcare

Ger ökad 
livskvalitet

Effekt nås redan efter en veckas behandling
• Bevisat 30% mer effektiv och räcker längre jämfört med Biocool Footcare

Visar omgående 
resultat



BIOpH+ Footcare

Det självklara första behandlingssteget

• För behandling av symptom av fotsvamp eftersom BIOpH+ 
behandlar symptomen oavsett om patienten lider av 
fotsvamp eller ej
• Ett läkemedel riskerar att vara verkningslöst för drygt hälften 

av patienterna
• Ett läkemedel medför risken för biverkningar

BIOpH+ Footcare behandlar och rengör hela foten, både 
skonsamt och effektivt!


