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Hahn Medical Systems En information om den fotoaktiverande terapin (PACT®) mot onychomykos.  

För mer information gå gärna in på: www.hahnmedicalsystems.com 

PACT® läker nagelsvamp och andra infektioner 

 

En av 5 vuxna under 65 år och varannan vuxen över 65 år lider av 

svampinfektion i naglarna. 

PACT® är en CE certifierad behandlingsmetod  som läker bland annat 

nagelsvamp med hjälp av ett ljusaktivt färgämne och ett högeffektivt 

LED ljus på 630 nm. Ljuset är 100 gånger starkare än normalt ljus 

men utan värmeutveckling.   

 

PACT® är en förkortning för ett vetenskapligt begrepp som betyder 

”photodynamisk antimikrobiell terapi”. Med denna metod dödar man 

mycket effektivt bakterier, svamp och virus på hud och slemhinnor 

såsom i finger– och tånaglar.  

 

Metoden lanserades 2009 efter 10 års forskning och utveckling i 

Tyskland. Idag används den även inom tandvård, sårvård och        

veterinärmedicin i flera europeiska  länder.  

Jag är förste i Sverige med att kunna erbjuda dessa behandlingar. 

 

PACT®-behandlingar är helt smärtfria och utan biverkningar.  

 

 

 i Sverige: 

 

Medicinsk Fotvård & Laserterapi 

i Haga Centrum Örebro 

www.elke.schliffka.dinstudio.se 

Tel 0738027408 

 

 

Hahn Medical Systems GmbH 

Paul-Ehrlich-Straße 11 

72076 Tübingen, Germany 

Tel +49 70 71 9 75 57 500 

Fax +49 70 71 9 75 57 550 

www.hahnmedicalsystems.com 



Medelsvårt till svårt  

nagelsvampangrepp  
  

Behandlas på kliniken med  

medicinsk fotvård med PACT® MED 

 

 

 

 

Vid medelsvårt eller svårt angrepp räcker det inte att bara 

avlägsna den angripna nageldelen.  

 

Man behöver försiktigt fräsa på nageln och därefter 

genomföra en fotodynamiskt PACT® -laserterapi för att 

döda svampen.   

 

Först efter att nageln har vuxit ut några millimeter går det 

att bedöma effekten av behandlingen.  

 

Det går alltid att upprepa PACT®-behandlingen om nageln 

inte växer ut helt friskt.   

 

Vid svårare angrepp genomförs initialt                                

PACT®- behandlingen med bara några dagars mellanrum. 

 

Därefter behandlar man ca en gång per månad tills nageln 

inte visar fler tecken på svamp. 

 

 

Provtagning för genanalys genomförs vid behov.  

 

 

Behandling hemma med  

PACT® UREA 40 Nailrepair 

 

PACT® UREA 40 salvan kan mjuka upp den angrip-

na delen av nageln. Den skadade nageldelen går 

sedan att fila eller klippa bort försiktigt.  

 
Daglig användning av PACT® UREA 40 salvan skyd-

dar nageln och håller den mjuk mellan  PACT®-

behandlingarna. På så vis kan den friska nageln 

lättare växa ut. 

 

Salvan innehåller 40 % Karbamid, Vaseline, Lanolin    

Alcohol, Glycerol, Piroctone Olamine.   

 

Speciellt PACT® - nagelgel innehåller färgämne 

(Photosensitizer) som gör svamparna ljuskänsliga efter 10 

minuters verkningstid. 

Därefter belyser man nageln med PACT® MED i 10 minuter. 

PACT® MED fungerar med högeffekts LED som avger       

intensivt ljus med en våglängd på 630 nm. 

Svamparnas cellväggar spricker under belysningen så att 

de dör direkt. Inga andra celler påverkas. 

  

Så här ser behandlingen ut 

  

PACT® behandlingar  

är helt smärtfria och utan biverkningar. 

 


