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Kære læser
Diabeteskontrol er vigtigt og giver dig en lettere og mere komfortabel
tilværelse. Accu-Chek® hjælper dig ikke kun med produkter af høj kvalitet,
f.eks. blodsukkerapparater, insulinpumper og dataoverførselssystemer, men
giver også råd og nyttige informationer, som du kan bruge
i din dagligdag.
Vi bruger vores fødder i ca. 16 timer om dagen, de bærer vores vægt og tit
også mere end det. De er vores vigtigste transportmiddel, og alligevel får de
ikke altid den opmærksomhed, som de fortjener.
Fødder hos diabetikere kræver særlig pleje, fordi den reducerede følesans
og dårlige sårheling, der er forbundet med diabetes, kan gøre, at tryksår og
småskader kan udvikle sig til alvorlige og langvarige onder.
I denne vejledning finder du råd om, hvad du skal være opmærksom på
i forbindelse med den daglige fodpleje for at holde dine fødder sunde så
længe som muligt.
Dit Accu-Chek® team
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Hold øje med dine fødder
Fødderne hos diabetikere kræver særlig opmærksomhed af forskellige årsager. Diabetes kan forårsage gradvist tab af følesansen i fødderne. Dette
tab af følesans (kaldet neuropati) betyder, at du kan skade dine fødder uden
at opdage det, fordi du ikke føler smerten. Det kan også betyde, at du uden
at vide det kan forsinke den rette behandling.
Desværre påvirker diabetes også blodomløbet i benene. Dårligt blodomløb forsinker helingsprocessen, og sår kan blive inficeret med bakterier
og svamp.
Ofte vil foden med såret have svært ved at hele, og symptomerne kan med
tiden blive værre, men der er dog adskillige forholdsregler, du kan tage
for at nedsætte risikoen for at udvikle et alvorligt problem. Og alene det,
at du kender symptomerne på neuropati og dårligt blodomløb, gør, at du
er advaret og kan tage de nødvendige skridt for at beskytte dine fødder.
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Hvad du skal være opmærksom på
Symptomer på forstyrrelser i nerverne:
En fornemmelse af følelsesløshed
En prikkende fornemmelse (som nåle)
Smerte, især hvis den optræder ved en blid berøring,
eller når du hviler
Tab af følelse over for smerte, varme og kulde
Tør, sprukken hud
Tendens til at få tryksår og hård hud på hæl og fodsåler

Accu-Chek® tip:
Det er bedre at være på den sikre side:
Hvis du har ét eller flere af symptomerne,
bør du ikke tøve – konsultér din læge, før det bliver værre.
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Symptomer på forstyrrelser i blodomløbet:
Kolde fødder
Bleg eller blålig hud, især på tæerne og siderne af fødderne
Smerte og krampe i læggene, både når du går eller går op ad trapper
Smerte, når du ligger ned, som forsvinder, hvis du lader fødderne
hænge ud over sengekanten
Tendens til at danne små tryksår, sår eller skader på hælene,
siderne af fødderne eller tåspidserne

Symptomer på infektioner:
Fodlugt, revner, sår og kløe mellem tæerne (fodsvamp)
Rødme eller misfarvning af enhver art
Sekreter
Sår
Revner i hård hud, som bliver inficeret, især på hælene
Dannelse af vabler under hård hud
Hævelser
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Vær god ved dine fødder
Vask dagligt dine fødder med lunkent vand, da du på den måde hjælper dine
fødder med at holde sig sunde og raske. Hvis du får brug for professionel
vejledning til at hjælpe dig med dine fødder, anbefales det at du opsøger en
statsautoriseret fodterapeut, som er den eneste behandler, der er autoriseret
til at behandle den diabetiske fod.

Når du vasker dine fødder
Vandet må ikke være for varmt. Den ideelle temperatur ligger mellem
30°C og 35°C. Et almindeligt badetermometer gør det lettere at få den rigtige temperatur. Mærk vandets temperatur med albue, hvis der er nedsat
følesans på fødderne.
Brug parfumefri, neutral flydende sæbe
(spørg på dit apotek om specielle fodplejeprodukter).
Ru massagehandsker eller børster er ikke egnede, fordi de også
kan skade din hud.
Når du tørrer dine fødder, skal du huske at tørre mellem tæerne,
hvor fugtig hud nemt kan føre til infektioner, f.eks. fodsvamp.
Når du har vasket dine fødder, kan du gøre huden blød og smidig
ved at smøre den ind i en hudcreme, som indeholder olie. Undgå cremerester mellem tæerne. Eftersom creme ikke absorberes så let her og
kan gøre huden for blød, kan det danne grobund for svamp og bakterier.
Din læge eller dit apotek kan anbefale en velegnet creme til dine fødder.
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Behandl dine fødder med omhu
Raspe til at fjerne hård hud, barberblade, spidse sakse og ligtorneplastre er
alle almindeligt anvendte redskaber til fodpleje. Desværre er ingen af dem
egnede til at behandle fødder og negle hos diabetikere, eftersom de let kan
give sår og skader på huden.
Klip dine tånegle lige, og afrund hjørnerne med en neglefil.
Fil dine tånegle med en grov neglefil, hvis det er lettere.
Få eventuelt hjælp hos en statsautoriseret fodterapeut, hvor du også
kan få tilskud til behandlingen af dine fødder.
Hvis du beskadiger huden, skal du lægge en bandage på såret og
holde øje med, at der ikke opstår infektion. Typiske infektionstegn vil
være rødme, varme og hævelse. Hold øje med såret, indtil det er lægt.

Konsultér din læge, hvis du er i tvivl.
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Kontrollér dine fødder hver dag
Sko, der passer dårligt, en rem, der gnider, eller lange perioder, hvor man går
eller står, kan give mindre skader eller revner i huden. Mange mennesker
med diabetes bemærker slet ikke skader af den art.
Du skal derfor sikre dig, at dine sko sidder ordentligt. Hvis det er muligt,
bør du skifte sko to til tre gange om dagen for at undgå klamme fødder og
tryksår. Dine fødder vil sætte pris på forskellen!
Ved at kontrollere dine fødder hver dag kan du opdage mindre sår og
hudskader på et tidligt tidspunkt og behandle dem, før de bliver værre. Vær
opmærksom på vabler, tryksår, rødmen, revner, ligtorne og hård hud. Kontrollér huden på fodsålerne, som skal bære den største vægt, og den sarte
hud mellem tæerne ekstra omhyggeligt. Hvis du ikke er sikker på, om de ændringer, du opdager, kræver behandling, skal du ikke tøve med at konsultere
din læge.

Accu-Chek® tip:
Et lille spejl kan være en stor hjælp, hvis du har svært ved at kontrollere
alle områder på fødderne. Hvis du har nedsat syn, kan du bede en
ven eller et familiemedlem om at kontrollere for dig.
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Hvad dine fødder vil sætte pris på
Selvom det almindeligvis betragtes som sundt at gå på bare fødder, kan det ikke
anbefales for diabetikere på grund af risikoen for sår. Tøfler eller badesko er
behagelige alternativer ved stranden eller ved swimmingpoolen.
Vristen er særlig modtagelig for solens stråler, så brug sololie med en tilstrækkelig høj solfaktor, eller tag sokker på for at beskytte huden. Skift strømper
dagligt, og vælg fodformede strømper uden syninger eller elastikker, da dette kan
medføre tryk. Bomuldssokker, som kan vaskes ved høje varmegrader, er de mest
hygiejniske.
Motion og sport er med til at forbedre blodomløbet – selv det at lave øvelser med
fødderne hver dag er med til at holde fødderne sunde. Lidt fodmassage er en
særlig nydelse for fødderne. Det får dig til at føle dig som ny – og blodomløbet i
dine fødder vil være helt perfekt.

Accu-Chek® tip:
Du kan motionere dine tæer og ankler, mens du læser, ser fjernsyn
eller arbejder ved dit skrivebord.
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Er dine sko for små?
Det kan du finde ud af på følgende måde: stå på bare fødder på et stykke
papir, og tegn omridset af den højre eller venstre fod. Klip omridset ud, og
se, om det kan ligge inden i skoen, eller læg det på sålen på en af dine sko.
Du vil måske opdage, at der faktisk ikke er plads nok til dine fødder, især i
fine eller spidse sko.
Med andre ord, sko, som er for små, vil næsten med sikkerhed give vabler
eller tryksår på dine fødder.
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Når du køber sko
– giv dine fødder plads
Når du køber sko, bør du lægge størst vægt på, at de passer perfekt. Et par tips
kan måske hjælpe dig til at finde de rigtige sko:
Køb kun sko, som virkelig passer. En sko skal aldrig gås til, den skal
passe med det samme.
Når du prøver sko, bør du have de nylonstrømper eller strømper
(uden søm) på, som du vil have på, når du senere bruger skoene.
Sørg for, at skoene har en bred vrist, en bred, blød næse, tilstrækkelig
støtte, så vidt muligt ingen søm indeni, vær varsom med høje hæle,
og sørg for en tilstrækkelig tyk sål.
Hvis du mener, at du har tilbøjelighed til tryksår og hård hud, er der
pæne sko på markedet i dag, som er specielt fremstillet til diabetikere.
Bed en skospecialist om at hjælpe dig.
Når du har fundet et par sko, som passer, skal du være helt sikker på, at den
passer med det samme. Før du tager skoene på, bør du kontrollere dem indvendigt for at sikre dig, at der ikke er små sten eller andre genstande indeni,
som kan beskadige dine fødder.

Accu-Chek® tip:
Det bedste tidspunkt at købe sko er sent om eftermiddagen eller
om aftenen, hvor dine fødder normalt er en smule mere hævet
end om morgenen. Derved undgår du, at dine nye sko
bliver for små i løbet af dagen.
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Accu-Chek® hjælper dig
med din personlige diabeteskontrol
Selvmonitorering af diabetes giver dig mere sikkerhed, velvære og
fleksibilitet i dagligdagen. Omfattende løsninger giver dig og din læge
de oplysninger, I behøver for en optimal styring af din diabetes,
og de er derfor et vigtigt bidrag til din livskvalitet.

Accu-Chek® er fremstillet til at passe til dine individuelle behov:
Det komplette behandlingsprogram giver dig produkter til måling af blodsukker, lettilgængelige dataoverførselssystemer, avancerede insulinpumper,
et bredt sortiment af tilbehør og en omfattende support og service.
Din behandler kan demonstrere de forskellige typer apparater for dig
og fortælle, hvilke tilskud du har krav på.
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