
Abilar® 10 % Wound Balm 

 
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Mast se používá 

zevně k lokálnímu ošetření. 

 

Co je obsaženo v tomto návodu k použití 

- Co je to pryskyřičná mast Abilar® 10% a k čemu se používá 
- Návod k použití přípravku Abilar® 10% pryskyřičná mast 

- Účinná látka 
- Další složky 
- Skladování a stabilita 
- Možné nežádoucí účinky 
- Další informace 
 
Účel použití: 

Účinnost přípravku Abilar® 10% pryskyřičné masti je založena na účincích 

pryskyřice smrku ztepilého (Picea abies). Abilar® 10% pryskyřičná mast se 

používá k lokálnímu ošetření infikovaných i neinfikovaných ran, a to v domácím 

i profesionálním použití. Rány mohou být akutní nebo chronické; například tržná 

rána, odřenina, fisura, popálenina, tlakový vřed, diabetický vřed, komplikace 

chirurgické rány nebo otevřený absces. 

Surová pryskyřice v přípravku Abilar® 10% pryskyřičná mast je čištěna pomocí 

purifikační metody patentované společností Repolar Pharmaceuticals Oy. 

Složení, čistota a biologická a antimikrobiální účinnost masti se stanovuje z 

každé výrobní šarže. Systém kvality společnosti Repolar Pharmaceuticals Oy je 

certifikován podle normy ISO 13485:2016. 

 

Návod k použití pryskyřičné masti Abilar® 10%: 

Očistěte tržnou ránu, odřeninu nebo poranění a osušte je. Jednou až dvakrát 

denně naneste přímo na postižené místo mast Abilar® 10 %. V případě potřeby 

lze postižené místo chránit prodyšným obvazem nebo náplastí. Při ošetřování 

ranných dutin nebo otevřených abscesů postupujte podle pokynů zdravotní 

sestry nebo lékaře pro ošetřování ran. Pryskyřičná mast Abilar® 10% vytváří na 

povrchu rány ochrannou vrstvu, která zlepšuje hojení. Vyhněte se aplikaci masti 

do očí nebo úst. 

 



Účinná látka: Pryskyřice smrku ztepilého (Picea abies). 

 

Další složky: Cera microcristallina, sorbitan oleát, Cera alba, hydrogenovaný 

ricinový olej, kyselina stearová. 

 

Skladování a stabilita: Po otevření zůstane stabilní při pokojové teplotě po dobu 

1 roku a neotevřený minimálně 5 let. 

 

 

= Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. 

 

 

Těhotenství a kojení: Neexistují žádné údaje ze studií o možných nežádoucích 

účincích během těhotenství a kojení. 

 

Interakce: Nejsou známy žádné klinicky významné interakce. 

 

Vliv na schopnost řídit: Neovlivňuje schopnost řídit a používat stroje. 

 

Nežádoucí účinky: Možným nežádoucím účinkem je alergická reakce způsobená 

pryskyřičnými sloučeninami smrkové pryskyřice, která se projevuje lokálním 

podrážděním kůže v ošetřované oblasti. Pokud se objeví alergické kožní reakce, 

je třeba používání pryskyřičné masti přerušit. Jakékoli nežádoucí účinky, 

interakce apod. nahlaste výrobci. 

 
Výrobce: 
Repolar Pharmaceuticals Oy 
Suomalaistentie 7 
FI-02270 Espoo, Finland 
www.repolar.com 
info@repolar.com 
Tel.: +358 40 7171 761 


