
Abicin® 30% vaigulakk 
Meditsiiniseade - seenevastane lakk kuusevaiguga
10ml 

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat infolehte. 
Vaigulakki kasutatakse välispidiselt paikseks raviks.  Abicin® 30%
vaigulakki  kasutatakse  küüneseene  ja  küünevalli  põletiku  puhul.
Kuusevaigu  (Picea abies) komponentidel on teaduslikult tõestatud
tugev antimikroobne ja seenevastane toime. Abicin® 30% vaigulakk
koosneb  kuusevaigust   ja  meditsiiniliseks  kasutamiseks  mõeldud
küünelakist.  Toorvaik  puhastatakse  vastavalt  Repolar
Pharmaceuticals  Oy  poolt  patenteeritud  meetodile.  Abicin®  30%
vaigulaki  koostist,  puhtust  ning  bioloogilisi  ja  antimikroobseid
toimeid kontrollitakse iga tootepartii puhul. 

Aktiivne toimeaine
Puhastatud Soome kuusevaik (Picea abies).

Muud koostisained: Etanool denat., metoksüisopropanool, 
propüleen, glükool, isopropüülmüristaat.

Kasutamine
Abicin® 30% vaigulakki kasutatakse paikse ravina kerge ja 
mõõduka küüneseene, jalaseene ning bakteriaalse küünevalli 
põletiku puhul täiskasvanutel. Loksutage pudelit enne kasutamist.

Kasutusjuhised
Küüne seeninfektsiooni korral: 
Seenevastase toime tugevdamiseks peavad vaigulaki komponendid
imenduma küüne sisse.  Kui küünepind on väga paks ja  tugev,  on
soovitatav   küünepinna  vähendamiseks  lõigata  küüs  lühemaks  ja
viilida õhemaks.  Imavuse soodustamiseks võib küüneviiliga õrnalt
küünepinda karestada.  Seejärel  puhastage viil  hoolikalt,  et  vältida
nakkuse levikut. 
Enne laki pealekandmist pehmendage küüs soojaveevannis, peske ja
kuivatage. Seejärel kandke korgi küljes oleva harjakese abil  õhuke
kiht  lakki  kogu kahjustunud  küünepinnale  ja  küünt  ümbritsevale
nahale.  Kandke  lakki  ka  küüne  servadele  ja  küünepinna  alla.
Kuusevaigulakk kuivab 10-15 minuti jooksul. 
Abicin®  30%  vaigulakki  kasutatakse  2  korda  nädalas,  kuni
kahjustunud küünepiirkond on täielikult välja kasvanud (keskmine
raviaeg sõrmeküünte puhul on 3-6 kuud, varbaküünte puhul 6-12
kuud).  Alguses  võib  kasutada  vaigulakki  tihedamini.  Umbes  kord
kuus peab vana laki maha leotama soojas seebivahuses jalavannis

või  kasutama  küünelaki  eemaldit.  Ära  pane  küünele  muid
küünelakke  või  küünetooteid  Abicin®  30%  vaigulaki  kasutamise
perioodil.

Jala  seeninfektsiooni  (Tinea  pedis,  sportlase  jalaravi)  korral:
Jalaseene  puhul  kandke  õhuke  kiht  lakki  kogu  kahjustunud
nahapiirkonda, kasutades korgil  olevat harjakest ja  laske kuivada.
Jätkake Abicin® 30% vaigulaki kasutamist 1 kuni 2 korda nädalas,
kuni nakatunud nahk on asendunud uue terve nahaga. 

Bakteriaalse  küünevalli  põletiku  korral:  Kandke  korgil  oleva
harjakese  abil  õhuke  kiht  Abicin®  30%  vaigulakki  kogu
põletikulisele piirkonnale ja laske sellel kuivada. Kasutage iga päev,
kuni kahjustunud küüneümbruse nahk on  paranenud. 

Säilitamine/säilivus Hoida toatemperatuuril, säilib avatuna
üks aasta ja avamata viis aastat. 

Rasedus ja imetamine Uuringu andmed raseduse ja imetamise ajal 
puuduvad, soovitame konsulteerida arstiga.

Koostoimed Kliinilised koostoimed ei ole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Abicin® 30% vaigulaki kasutamine ei mõjuta auto juhtimise ega 
masinatega töötamise võimet.

Kõrvaltoimed
Abicin®  30%  vaigulaki  võimalik  kõrvaltoime  on  harvaesinev
allergiline reaktsioon,  mis  on tekkinud kuusevaiguühenditest.  See
ilmneb  ravitava  piirkonna  paikse  nahaärritusena.  Allergiliste
nahaprobleemide korral tuleb ravi katkestada. Vaiguallergia levimus
on  hinnanguliselt  umbes  1  kuni  3%  elanikkonnast.  Teisi
teadaolevaid  vastunäidustusi  ei  esine.  Teavitage  tootjat  kõikidest
kõrvaltoimetest ja koostoimetest.
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