
30% PIHKALAKKA

ABICIN® 30% Pihkalakka
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
Lakkaa käytetään ulkoisesti paikallishoitoon. 

Kotitekoisia pihkavalmisteita on Suomessa perinteises-
ti käytetty erilaisten iho- ja kynsiongelmien hoitoon. 
Pihkan sisältämillä komponenteilla on tieteellisesti 
osoitettu voimakas antimikrobinen ja antifungaalinen 
vaikutus. Abicin® 30% Pihkalakka on suomalaisen 
metsäkuusen (Picea abies) pihkan ja lääkinnälliseen 
käyttöön kehitetyn kynsilakan seos. Lakan pihkapitoi-
suus on 30% valmistusaineista. Lakan sisältämä raa-
kapihka on puhdistettu Repolar Oy:n patentoimalla 
puhdistusmenetelmällä. Abicin® 30% Pihkalakan koos-
tumus, puhtaus sekä biologinen ja antimikrobinen 
teho tutkitaan jokaisesta valmistuserästä.

Vaikuttavat aineet:
Puhdistettu metsäkuusen (Picea abies) runkopihka.

INCI:
Norway spruce (Picea abies) resin, Alcohol denat., Mo-
nopropylenglycolum, Glyserin.

Käyttökohteet:
Kynsisienen, jalkasienen ja bakteeriperäisen kynsival-
lintulehduksen paikallishoitoon.

Käyttöohje (www.repolar.com):
Kynsisieni: Riittävä teho kynsisientä vastaan edellyttää 
pihkalakan sisältämien ainesosien imeytymistä kynnen 
sisään. Tämän vuoksi lakka ei levittämisen jälkeen ko-
vetu heti vaan jähmettyy noin 30 minuutissa. Ennen 
lakan levittämistä kynsi pestään (pehmennetään) ja 
kuivataan. Lakkaa levitetään korkin siveltimellä ohuelti 
koko kynnelle. Paksuuntuneen kynnen ohentamisek-
si suosittelemme käyntiä jalkahoitajan vastaanotolla. 
Lakkaa käytetään kerran päivässä kunnes kynsi on ko-
konaan parantunut (keskimäärin 9-12 kuukautta). Älä 
käytä irtokynsiä tai kosmeettisia kynsilakkoja Abicin® 
hoidon aikana. Lakkaa ei poisteta kynneltä. Tarvittaessa 
kynnen pintaa voi kevyesti karhentaa esim. hiekkapa-
periviilalla, jolloin lakka imeytyy paremmin.

Jalkasilsa: Jalkasilsan hoidossa lakkaa levitetään hoi-
dettavalle alueelle kerran päivässä kunnes iho on pa-
rantunut.

Kynsivallintulehdus: Bakteeriperäisessä kynsivallintu-
lehduksessa lakkaa levitetään hoidettavalle alueelle 
kerran päivässä kunnes tulehdus on parantunut. Ha-
keudu lääkäriin, jos infektio pahenee tai uusiutuu hoi-
don aikana.

Säilytys/säilyvyys:
Säilyy huoneenlämmössä avattuna yhden vuoden ajan 
ja avaamattomana vähintään viiden vuoden ajan. Pul-
loa tulee ravistella ennen käyttöä.

Raskaus ja imetys:
Mahdollisista haitoista raskauden ja imetyksen aikana 
ei ole tutkimustietoja.

Yhteisvaikutukset:
Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tiedossa.

Vaikutus ajokykyyn:
Ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttöön.

Haittavaikutukset:
Abicin® 30% Pihkalakan mahdollinen haittavaikutus on 
pihkan sisältämien hartsiyhdisteiden aiheuttama aller-
ginen reaktio, joka ilmenee ihon paikallisena ärtymise-
nä hoidettavalla alueella. Hartsiallergian esiintyvyyden 
arvioidaan olevan suomalaisväestössä noin 1-3%. Mi-
käli allergisia iho-oireita ilmenee, on pihkalakan käyttö 
lopetettava välittömästi. Muita tunnettuja vasta-aihei-
ta ei ole. Mahdollisista haittavaikutuksista, yhteisvaiku-
tuksista tms. pyydetään tiedottamaan valmistajalle. 

Valmistaja:
Repolar Oy
Tietäjäntie 12 B, 02130 Espoo
PL 26, 02101 Espoo
www.repolar.com
asiakaspalvelu@repolar.com
Tel: +358 40 717 1761
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= Säilyvyys 12 kk avattuna.
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