
Säilytys/säilyvyys:
Säilyy huoneenlämmössä avattuna yhden vuoden ajan 
ja avaamattomana vähintään viiden vuoden ajan.

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: 
Abilar® 10% Pihkasalvan 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%. Mikäli 
allergisia iho-oireita ilmenee, on pihkasalvan käyttö lo-
petettava välittömästi. Muita tunnettuja vasta-aiheita ei 
ole. Mahdollisista haittavaikutuksista, yhteisvaikutuksis-
ta 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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Kotitekoisia pihkavoiteita on Suomessa perinteises-
ti käytetty erilaisten iho-ongelmien hoitoon. Pihkan 
sisältämillä komponenteilla on tieteellisesti osoitet-
tu voimakas antimikrobinen ja haavan paranemista 
edistävä vaikutus. Abilar® 10% Pihkasalva on suo-
malaisen metsäkuusen (Picea abies) pihkan ja lääkin-
nälliseen käyttöön tarkoitetun salvapohjan seos. Sal-
van pihkapitoisuus on 10% valmistusaineista. Salvan 
sisältämä raakapihka on puhdistettu Repolar Oy:n 
patentoimalla puhdistusmenetelmällä. Abilar® 10% 
Pihkasalvan koostumus, puhtaus sekä biologinen ja 
antimikrobinen teho tutkitaan jokaisesta valmistus-
erästä.

Vaikuttavat aineet: 
Puhdistettu metsäkuusen (Picea abies) runkopihka.

INCI:
Petrolatum, Paraffinum liquidum, Norway spruce  
(Picea abies) resin, Alcohol denat., Cera microcristallina,  
Sorbitan oleate, Cera alba, Hydrogenated castor oil, 
Stearic acid.

Käyttökohteet: 
Infektoituneiden ja infektoitumattomien akuuttien 
ja kroonisten haavojen, painehaavojen, nirhaumien, 
ihorikkojen, palovammojen sekä avattujen paisei-
den paikallishoitoon. 

Käyttöohje (www.repolar.com): 
Hoidettava haava, nirhauma, ihorikko tai palovam-
ma suihkutetaan puhtaalla vedellä ja kuivataan. 
Abilar® 10% Pihkasalvaa levitetään suoraan hoidet-
tavalle alueelle. Haava peitetään hengittävällä haa-
vasidoksella tai sideharsolla. Sidos suojaa haavaa ja 
estää salvaa hankautumasta pois. Ilmatiiviitä, hen-
gittämättömiä kalvoja ei suositella käytettäväksi. 
Haavaonkaloiden ja avattujen paiseiden hoidossa 
noudatetaan haavahoitajan tai lääkärin antamia hoi-
to-ohjeita. Salvan joutumista silmiin tai suuhun tulee 
välttää. 
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= Säilyvyys 12 kk avattuna.

ABILAR® 10% Pihkasalva  

10 % PIHKASALVA

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 
Salvaa käytetään ulkoisesti paikallishoitoon. 


