
Abicin® 30 % Pryskyřičný lak 
 
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Lak se používá 

zevně k lokální léčbě plísňových infekcí nehtů a infekce nehtové kůžičky. 

 

Abicin® 30% pryskyřičný lak je směs pryskyřice smrku ztepilého (Picea abies) a 

laku na nehty vyvinutého pro lékařské použití. Obsah pryskyřice v laku tvoří 30 

% složek. Surová pryskyřice z laku byla vyčištěna pomocí purifikační metody 

patentované společností Repolar Pharmaceuticals Oy. Každá šarže laku Abicin® 

30% Resin Lacquer je testována, aby se určilo její složení a čistota. 

 

Složení: Ethanol denat., pryskyřice smrku ztepilého (Picea abies), 

methoxyisopropanol, propylenglykol, lsopropylmyristát. 

 

Účel použití: Abicin® 30% pryskyřičný lak se používá k lokální léčbě mírných a 

středně závažných plísňových infekcí nehtů a bakteriálních infekcí nehtové 

kůžičky u dospělých. 

 

Návod k použití: 

 

Plísňové infekce nehtů: Před zahájením léčby postižený nehet opilujte nebo 

navštivte podiatra. Lak naneste po sprše nebo koupeli na čistý, suchý nehet. 

Pomocí štětečku v uzávěru naneste tenkou vrstvu laku na všechny plochy nehtu, 

také pod špičku nehtu a na nehtovou kůžičku. Nechte lak zaschnout přibližně 15 

minut. Lak nanášejte dvakrát týdně, dokud poškozený nehet nenahradí nový, 

zdravý. Ošetření nehtu na ruce trvá v průměru 3 až 6 měsíců a ošetření nehtu 

na noze 9 až 12 měsíců v závislosti na rychlosti růstu nehtu. 

Doporučuje se odstranit starý lak z nehtů alespoň jednou za měsíc, a to buď 

mechanicky, nebo pomocí odlakovače. Několik překrývajících se vrstev laku 

může způsobit ztmavnutí nehtu. Barva zmizí, když vrstvy laku odstraníte. Lak je 

odolný vůči vodě. 

 

Infekce nehtové kůžičky: Při léčbě infekce nehtové kůžičky nanášejte Abicin® 

30% Resin Lacquer jednou denně na postižené místo, dokud se infekce nezhojí. 



Pokud se infekce během léčby zhorší nebo se znovu objeví, kontaktujte lékaře. 

Pokud je kůže porušená, můžete po aplikaci laku pociťovat pálení. 

 

Skladování/stabilita: Výrobek zůstane stabilní při pokojové teplotě po dobu 1 

roku po otevření a 5 let neotevřený. Před použitím lahvičku protřepejte. 

 

 

= Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. 

 

 

Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné výzkumné údaje o použití nebo 

možných nežádoucích účincích přípravku Abicin® během těhotenství nebo 

kojení. 

 

Interakce: Nejsou známy žádné klinicky významné interakce. Vliv na schopnost 

řídit: Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

Vedlejší účinky: Možným vedlejším účinkem laku Abicin® 30% Resin Lacquer je 

alergická reakce na pryskyřičné sloučeniny obsažené ve smrkové pryskyřici. Ta 

se projevuje lokálním podrážděním kůže v ošetřované oblasti. Pokud se u vás 

objeví alergické kožní příznaky, přestaňte pryskyřičný lak používat a v případě 

potřeby navštivte lékaře. Jakékoli nežádoucí účinky, interakce apod. nahlaste 

výrobci. 

 

Výrobce: 
Repolar Pharmaceuticals Oy 
Nihtisillantie 3 
FIN-02630 Espoo, Finland 
www.repolar.com 
info@repolar.com 
Tel: +358 40 7171 761 


