
Loceryl® – 
när du vill bli av med 
din nagelsvamp



Vad är nagelsvamp?

Vem som helst kan drabbas av nagel-
svamp. Cirka 10 procent av befolkningen i 
Sverige lider av nagelsvamp. Det kan göra 
ont och kan se otrevligt ut. Om svampen 
inte behandlas kan den förvärras och 
spridas.

Nagelsvamp kan orsakas av tre olika 
typer av svampar: trådsvampar (kallas 
också dermatofyter), jästsvampar 
eller mögelsvampar. Den första typen, 
dermatofyterna, är den klart vanligaste 
orsaken till nagelsvamp. Svampen 
lever av keratin, som finns i hud- och 
nagelvävnad. Svampen sönderdelar 
keratinet, vilket ger symptom i huden 
eller på naglarna.



Anatomi av en frisk nagel

Loceryl kan liknas vid en läkemedelsdepå. 
Efter applicering av det 5-procentiga 
lacket dunstar lösningsmedlet och 
koncentrationen stiger till 25%.

En icke vattenlöslig film bildas av lacket 
ovanpå nageln. Filmen fungerar som en 
depå innehållande den aktiva substansen 
som kontinuerligt penetrerar ner genom 
nageln ned till nagelbädden där svampen 
växer.

Denna depå behöver “fyllas på” ca 1 gång i 
veckan för att bibehålla den koncentration 
som bibehåller den terapeutiska nivån av 
den aktiva substansen, amorolfin.



Symptom / Hur ser nagelsvamp ut?

Svampen växer långsamt och ger ofta 
bara lätta symptom i början. Efterhand 
blir nageln missfärgad, förtjockad och 
spricker eller skivar sig och i värsta 
fall kan nageln trilla av. Oftast är det 
naglarna på fötterna som drabbas. 

Vanligen angriper svampen först huden 
på fötterna, särskilt mellan tårna, för att 
sedan sprida sig till tånaglarna.  De som 
drabbas av nagelsvamp söker inte alltid 
hjälp. Man ser inte allvarligt på besvären, 
är kanske generad över de fula naglarna 
eller tror inte att det finns något att göra 
åt problemet.



Hur kan jag bota min nagelsvamp?

Loceryl amorolfin 5% är ett ofärgat 
medicinskt nagellack för behandling av 
nagelsvamp.

Loceryl innehåller amorolfin, som har 
effekt på ett flertal svamparter som kan 
orsaka nagelinfektioner. Loceryl®  tränger 
ned genom nageln och kan därigenom 
bekämpa svåråtkomliga svampar i 
nagelbädden.

Loceryl används för behandling av 
måttligt utbredd nagelsvamp utan 
angrepp på nagelns tillväxtzon.

Receptfritt kan Loceryl användas när du 
tidigare har fått diagnos och behandling 
av läkare och är i behov av ytterligare 
behandling för att helt bota infektionen. 
Du kan också behöva påbörja en ny 
behandling om infektionen återkommer.



Loceryl®

• Svampdödande/svamphämmande   
 effekt

• Applicering endast 1 gång i  
 veckan     

• Tränger ner genom nageln och dödar/ 
 hämmar nagelsvampen

• 7 dagars effekt per applicering

• Sveriges mest använda läkemedel mot  
 nagelsvamp1
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Så här används Loceryl:

• Loceryl nagellack strykes på de  
 angripna naglarna 1 gång i veckan

• Appliceras varje vecka under flera  
 månader

• Behandlingen skall fortsätta tills de  
 sjuka naglarna är helt utväxta

• Det tar normalt upp till 6 månader för  
 fingernaglar och 9 – 12 månader för  
 tånaglar att växa ut

Fila nageln

Rengör

Behandla med 
Loceryl
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FRÅGOR, SVAR & TIPS

Vad innehåller Loceryl?
1 ml Loceryl innehåller 
amorolfinhydroklorid motsvarande 
amorolfin 50 mg.

Vad gör Amorolfin?
Det bryter ner svampsporernas cellväggar 
och verkar på så sätt svampdödande/ 
svamphämmande.

Var sitter svampen?
I nageln och i nagelbädden.

Vad finns det för sorters svampar 
och fungerar Loceryl på alla?
Det finns trådsvamp, jästsvamp och 
mögelsvamp. Loceryl har effekt på dessa 
svampsorter.



Hur ofta ska man använda Loceryl?
Eftersom Loceryl har 7 dagars 
kontinuerlig effekt behöver man endast 
behandla med Loceryl 1 gång i veckan.

Hur länge ska man använda Loceryl? 
Det är viktigt att använda Loceryl tills 
dess att en ny frisk nagel har vuxit ut.

Hur länge räcker en 3 ml flaska?
En flaska innehåller ca 90 appliceringar. 
Det räcker till ungefär 3–4 månader till 3–4 
fingernaglar och 6 månader för 1–2 tånaglar.

Hur lång tid tar det för en frisk nagel 
att växa ut?
Det tar upp till 6 månader för en 
fingernagel och 9-12 månader för en 
tånagel att växa ut. 



Vad finns i kartongen?
I kartongen finns en flaska med 
lack, appliceringsspatlar, filar samt 
tvättservetter. Behöver du mer av detta 
går det att beställa från  
www.galdermanordic.com.

Vad skiljer Loceryl från andra 
produkter mot nagelsvamp?
Loceryl är ett receptfritt läkemedel 
som innehåller den aktiva substansen 
amorolfin, vilket har en svampdödande  
eller svamphämmande effekt. 

Den som tidigare fått diagnos och 
behandling av läkare kan använda 
Loceryl för att vid behov påbörja 
en ny behandling för att helt bota 
infektionen.



• Tvätta fötterna grundligt med tvål  
 och torka dem noggrant – glöm ej  
 att torka mellan tårna.

• Byt strumpor varje dag.

• Bomullsstrumpor skall tvättas i 60C 
 för att döda svampsporerna.

• Undvik för små skor eller täta skor  
 av syntetmaterial.

• Använd badskor i offentliga  
 simhallar/gym.

• Undvik att utsätta naglarna för  
 tryck eller andra former av skador.

• Gummihandskar vid disk och  
 handtvätt är ett enkelt sätt att  
 skydda naglarna på.

Goda råd

www.nagelsvamp.com



Kan användas efter diagnos fastställd av läkare.  
Loceryl 5% (amorolfin) 3 ml. medicinskt nagellack är ett receptfritt läkemedel 
för behandling av nagelsvamp. Läs bipacksedeln noga. Mer info: 
www.fass.se Galderma Nordic AB, Tel. 018-444 03 30. © Galderma 2014.

www.nagelsvamp.com
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