KOVETTUMIEN HOIDOSSA
SUPER-VOIDE ON YKKÖNEN
Englantilainen tutkimus suosittelee Super-kantapäävoidetta kovettumien hoitoon.

Jalkojen kovettumat ovat erittäin yleinen ja ikävä ongelma. Etenkin
diabeetikoilla kovettumat johtavat ikäviin ja kivuliaisiin haavaumiin.
Super-kantapäävoiteen (Englannissa myynnissä nimellä Dermatonics
Once Heel Balm) kliininen katsaus Iso-Britanniassa on osoittanut, että
voide todella on erilainen. Diabetic Foot Journalissa maaliskuussa
2020 julkaistu tutkimus osoittaa, että 96% testiryhmän potilaista kovettumat pehmenivät vain kahdessa viikossa voiteen käytön aloittamisen jälkeen. Yksikään toinen jalkavoide ei ole toiminut näin tehokkaasti hankalien kovettumien hoidossa.

Mitkä olivat lopputulokset ja mitä niistä
voidaan päätellä?
Tulokset olivat hämmästyttävät! Super-kantapäävoide parantaa
kantapäiden kovettumia tehokkaammin kuin yksikään toinen markkinoilta löytyvä jalkavoide. 91 prosenttia potilaista osoitti kahdessa
viikossa huomattavaa kehitystä ja erittäin näkyvää kantapään ihon
pehmenemistä. 82% potilaista, jotka olivat tutkimuksen alkaessa tasolla 3-4 saavuttivat tason 1-2 vain 14 päivässä. Voide toimi yhtä
hyvin riippumatta siitä, oliko potilas aiemmin käyttänyt jotakin toista
voidetta kovettumiinsa. Etenkin potilaat, joilla oli kovettumia tai haa-

Miten tutkimus toteutettiin?

vaumia jo entisestään, osoittivat huomattavaa parannusta. Kokeen

Tutkimukseen osallistui 82 diabeetikkoa, joilla oli jonkintasoisia kovettumia jaloissaan. Podologi tutki jokaisen tutkimukseen osallistuvan
jalat, ja luokitteli ne riskitekijäasteikon mukaan. Hän jakoi potilaat asteikkoon 1-4, joista 1 tarkoitti alhaista riskiä kantapään haavaumiin
ja 4 aktiivisia haavaumia tai tulehdustiloja kantapäissä. Luokassa 2
oli yksittäinen riskitekijä, luokassa 3 riskitekijöitä oli kaksi tai enemmän. Heistä kerättiin esimerkiksi ikää, sukupuolta ja aikaisempaa
voiteiden käyttöä koskevaa dataa. Jokaista koehenkilöä pyydettiin
käyttämään päivittäin Super-kantapäävoidetta ja raportoimaan tuloksista 14 päivän kuluttua, jolloin heidän jalkojensa tila arvioitaisiin
uudelleen.

lopputuloksista voidaan päätellä, että Super-kantapäävoide toimii
erittäin onnistuneesti diabeetikoiden jalkojenhoidossa.

Mikä tekee Super-kantapäävoiteesta
ylivoimaisen diabeteksen hoidossa?
Tutkimuksen tekijät kirjoittavat tutkimuksen johtopäätöksiin, etteivät ole
törmänneet yhteenkään jalkavoiteeseen, joka peittoaisi kovettumat
yhtä tehokkaasti kuin Super-kantapäävoide. Tutkijoiden mukaan voide voi osoittautua tärkeäksi tulevaisuuden työkaluksi diabeetikkojen
haavaumien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Riskien tunnistaminen
Jalkahoidon pyramidi diabeetikoille7

Vertaileva riski haavaumiin ja havaittujen
diabetespotilaiden lukumäärä

Aktiiviset haavaumat tai infektiot
165 000 ihmistä*
Korkea riski (2 tai enemmän riskitekijöitä)
84 kertaa suurempi haavaumariski kuin matalan
riskin ryhmässä 495 000 ihmistä *

15%

Kohtalainen riski (1 riskitekijä) 6 kertaa
suurempi haavaumien riski kuin vähäisen
riskin ryhmässä 660 000 ihmistä *

20%

Matala riski (ei riskitekijöitä)
Tavallinen haavaumariski
1 980 000 ihmistä vaikuttaa

12

5%
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60%

Haavautumista kärsivien sairastavuusaste viiden vuoden ajalta on 42%.
Poistamalla neuropaattisen kovettuman diabetespotilailta, haavaumien
riskiä voidaan vähentää jopa 14-kertaisesti - 84:stä 6:een ja 6-kertaisesti
matalan riskin ryhmässä.

*Perustuu siihen, että Englannissa diabeteksen
saaneiden
ihmisten
määrä
on
3,3 miljoonaa. Lähde: Diabetes UK, Diabetesin
yleisyysraportti 2019.
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96% of NHS patients had their callus treated within 14 days
when using Dermatonics Once Heel Balm.3 No other foot
cream can demonstrate this level of proof.
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Super kantapäävoide on

Even around open splits,
erittäin tehokas jopa avoimien
Dermatonics Once Heel Balm is
halkeamien hoitamisessa 14
highly effective within 14 days.†
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Cost comparison
A standard £26.73 per annum
non-keratolytic emollient (calculation on the right)

NHS prescribing guidelines suggest between 25ml and 50ml of a
standard non-keratolytic emollient is prescribed per week for the
hands. Feet are almost 40% larger on average, suggesting 35ml
to 70ml of cream per week, or 2,555ml per annum on average,
costing around £26.73 (based on a cost of £5.23 for 500ml).

Dermatonics £25.50 per annum
Once Heel Balm (calculation on the right)

Or to use a simpler calculation, each time a dispensing pump is
pushed, 3.5ml is dispensed - based on a Rieke 650hds dispenser.
The recommendation is that non-keratolytic creams are applied
twiceloistava
a day - equating
7ml per
day, or
2,555ml per annum.
Todella
tuote!toHyvä
hinta
laatusuhde.

Asiakaspalaute

Whereas
the average patient
usestuotteen
three 200ml
Nopeasti
vaikuttava.
Kiitos only
hyvän
ei aina
tubes of Dermatonics Once Heel Balm, at £8.50 each.

tarvi olla kallis!

- Sisko
Dermatonics v Flexitol® Heel Balm
Cost per tube

Dermatonics

Flexitol®
Heel Balm

Saving %

More importantly, Dermatonics Once Heel Balm requires a
Tämä
on myydyin jalkavoide meidän hoitolassa.
1cm strip to be applied once a day, vs the Flexitol product

which required a 2cm strip to be applied twice a day for all
- Laura
patients, for best results.

75ml

£3.60

£3.80

5%

200ml

£8.50

£9.40

10%

Dermatonics Once Heel Balm requires just one quarter of
the application amount per day, vs standard non-keratolytic
emollients - making the cost advantages even clearer.
**Case Study courtesy of NHS Highland
†Case Study courtesy of NHS York
Please ensure that Dermatonics Once Heel Balm is applied around, and
not in, any splits. Application in these splits risks stinging, as well
as the introduction of pathogens.

Prescribe the Proven Treatment

www.dermatonics.co.uk
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