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Abicin®

30%

Tieteellisesti tutkittu, tehokas paikallishoito 
lievän ja keskivaikean kynsisienen hoitoon 
sekä kynsivallin tulehdukseen.
• CE-merkitty ja Valviran rekisteröimä lääkinnällinen 
     itsehoitovalmiste.
• Useissa in vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että kuusen 
     pihkan ainesosat ovat laajakirjoisesti antimikrobisia 
     ja antifungaalisia.
• Abicinin teho kynsisienen hoitoon tutkittu kliinisissä 
     potilaskokeissa.

Abicin® 30% Pihkalakka on reseptivapaa 
lääkinnälliseen käyttöön kehitetty kynsilakka. 
Lakka sisältää Repolarin ainutlaatuisella mene-
telmällä kylmänä puhdistamaa suomalaista 
metsäkuusen (Picea abies) pihkaa. 

Dermatofyytit eli silsasienet aiheuttavat yli 90% 
ihmisen ihon ja kynsien sieni-infektioista. Abicinin teho 
on tutkitusti voimakkain juuri näitä sieniä vastaan.

Abicin® 30% Pihkalakkaa on helppo käyttää. Hyvän 
hoitotuloksen varmistamiseksi riittää, että lakkaa sivellään 
kynsiin ohut kerros 2 kertaa viikossa. Lakka kuivuu noin 
15 minuutissa. Kynsisienen hoito vaatii aina kärsivällisyyttä. 
Hoitoa tulee jatkaa, kunnes uusi terve kynsi on kasvanut 
vaurioituneen sienikynnen tilalle.

Bakteeriperäisissä kynsivallintulehduksissa 
lakkaa levitetään iholle päivittäin, kunnes 
iho on rauhoittunut.
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Abicin® 30% Pihkalakan antifungaalinen ja antibakteerinen teho on osoitettu sekä in vitro- että kliinisillä 
tutkimuksilla. Abicin® 30% Pihkalakka on tehokas tavallisimpia ihmisen ihon ja kynsien sieni-infektioita 
aiheuttavia dermatofyyttejä eli rihmasieniä eli silsasieniä vastaan. Antifungaalinen teho kattaa Trichophyton-, 
Microsporum- ja Epidermophyton -sukujen dermatofyytit. Abicin® 30% Pihkalakka tehoaa erinomaisesti 
myös useimpiin kynsivallintulehdusta aiheuttaviin bakteereihin kuten Stafylokokkeihin ja Streptokokkeihin.

Kynsisieni (kynsisilsa, onykomykoosi, tinea unguium) on hankalahoitoinen kynsilevyn alaisen ihon keratiini-
kerroksen sairaus, jonka esiintyvyys on noin 8-11% suomalaisessa aikuisväestössä. Lapsilla kynsisieni on 
harvinainen. Tavallisimmin kynsisieni todetaan varpaankynsissä, harvemmin sormenkynsissä. Hoitamaton 
kynsisieni aiheuttaa kynnen paksuuntumista, haurastumista, lohkeilua ja kellertymistä. Kynsisienestä aiheutuva 
haitta ei ole pelkästään esteettinen, sillä vaurioitunut ja sairas kynsi voi toimia myös bakteereiden 
ns. infektioporttina elimistöön.

KÄYTTÖOHJE
Kynsisienen hoidon alussa, lakan imeytymisen parantamiseksi suosittelemme hoidettavan kynnen ohentamista 

ja karhentamista. Tämän voi tehdä joko itse viilaamalla tai jalkahoitajan toimesta. Abicin® 30% Pihkalakkaa 
sivellään suihkun jälkeen pyyhekuiviin kynsiin ja kynsinauhoihin kahdesti viikossa, kunnes kynnet ovat parantuneet. 
Kynsisienen paikallishoito kestää tavallisesti 3-12 kuukautta, kynnen kasvuvauhdista riippuen. Vanha lakka 
on hyvä poistaa aika ajoin etanolipohjaisella desinfektioaineella tai kynsilakanpoistoaineella. Ajoittainen 
kynsien karhennus viilaamalla tehostaa myös lakan imeytymistä kynsilevyn alle.

Bakteeriperäisissä kynsivallintulehduksissa lakkaa tulee levittää iholle ja kynsiin kerran päivässä, 

kunnes tulehdus on parantunut ja oireet ovat helpottaneet.

Älä käytä Abicinia, jos olet allerginen hartsille (colophonium) tai valmisteen muille ainesosille.

Myynti kuluttajille apteekeista.

TILAUKSET
tilaukset@repolar.com tai +358 40 7171 761

Myyntierä 12 x 10 ml pullo
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