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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Orvostechnikai eszköz használata a szerotoninegyensúly 

normalizálására a szervezetben НМР 
SCHALI®- Térdfájdalom

steril hidrokolloid ásványi tapasz  

ÖSSZETÉTEL:
A HMP SCHALI®- Térdfájdalom -  hidrokolloid ásványi tapasznak alapja a"SCHALI®" aktív ásványi 

kompozíció (erősen diszpergált titán-dioxid szuszpenzió (TiO2) SCHALI-T / 10-S). Víz, titán-dioxid, 
nátrium-karboxi-metil-cellulóz, elasztomer, dioktil-adipát, 100% hidrogénezett polimer gyanta, 
poliuretán �lm és polietilén-tereftalát.

HATÁSMECHANIZMUS:
НМР SCHALI® hidrokolloid ásványi tapasz biztosítja a kiegyensúlyozott szerotoninszint elérését 

az emberi szervezetben.
A HMP SCHALI® hidrokolloid ásványi tapaszsorozat szinergikus kölcsönhatást eredményez, 

ezzel hozzájárul a szerotonin receptorok működésének normalizálásához az emberi szervezetben. 
A bőrrel való érintkezés pillanatában termikus reakció indul el, aminek a hatására a különleges 
oxidosztályú kristályok (TiO2), amelyek félvezetők, az energiatelített reaktogén központok felületén 
aktív oxigén molekulákat termelnek [O2 (a1Δg)]. Az oxigén aktivitás megnyilvánulása hozzájárul az 
energia megjelenéséhez és annak továbbításához az egyes testrészek között. Ennek ered-
ményeként aktiválódik és fenntarthatóvá válik a bioresonant hullámfolyamatok kaszkádja. Ez 
hozzájárul a szerotonin receptorok működésének normalizálásához, szabályozza a szerotonin 
újrafelvétel-gátlását a szerotonin felszívódás szelektív blokkolásával a preszinaptikus sejtmembrán-
nal. A neurotranszmitter egyensúlyhiány megszüntetése a szinaptikus résben fokozza a szeroto-
nerg neurotranszmissziót a szinapszisokban.

Ez pedig erős hatást gyakorol a különböző patológiai állapotok tüneteinek megszüntetésére.
A kiegyensúlyozott szerotonin jelenléte a szervezetben segít visszaállítani a homeosztázist, 

általános javulást eredményez és normalizálja a szervezet funkcióit.

INDIKÁCIÓK:
•  Térdfájdalom
•  Az ízületi fájdalom, ízületi gyulladás és artrózis esetén
•  Fájdalom az oszteotro�kus traumás sérülések esetén
•  Fibrodisplations
•  Csípődiszplázia  
•  Burzitiszt
•  Ankylosis
•  Arthralgia
•  Hondrokaltsioz
•  Miozit
•  Osteoartroz és oliosteoartroz
•  Podagra
•  Akut-gyulladásos folyamatok a szövetekben
•  Krónikus degeneratív-disztróf elváltozások.

KÖLCSÖNHATÁS MÁS GYÓGYSZEREKKEL:
A terméket lehet használni egy komplex terápia részeként, gyógyszer kompatibilis. 
A termék használatánál az addig felírt gyógyszerek dózismódosítását vagy megszüntetését a 

kezelőorvos végzi el.
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ALKALMAZÁS:
A terméket a 7. nyaki gerinccsigolyára (a legjobban kiállóra) és az akupunktúrás pontokra (lásd 

az akupunktúrás pontok sémáját) kell felragasztani, valamint azokra a testrészekre, ahol a fájdalom 
vagy a kellemetlen érzet tapasztalható és folyamatosan, éjszaka is kell viselni. A termék ellenáll a 
víznek és a hőmérséklet változásainak. Egy termék viselési időtartama átlagosan - 3-7 nap. A tapasz 
ragasztási helyén megjelenő melegség egy normális reakció és nem igényli a használat abbaha-
gyását. Az első megjelenő hatás – az emberi szervezet egyéni állapotának függvényében- 10-40 
perc után észlelhető. A termék használati ideje minden esetben egyedileg van meghatározva.

MELLÉKHATÁSOK:
Mellékhatások nincsenek.
Nem okoz függősséget és nincsenek elvonási tünetek.

KISZERELÉS:
A tapasz felragasztható része polimer, környezetbarát anyag, átlátszó hypoallergén ragasz-

tófelülettel rendelkezik és SCHALI® hidrokolloid aktív ásványianyag-kompozícióval átitatott. A 
termék mindkét oldala védőszirmokkal bevont. A termék steril, egyesével csomagolt, nyitási 
perforációval ellátott.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:
Bontatlan kontúrcsomagolásban +25’C alatt tárolandó, távol az illatanyagoktól és kémiai 

vegyszerektől. 
Szaunában, gőzfürdőben, szoláriumban nem használható.
 A közvetlen napfénytől óvni, napozás közben a terméket nem ajánlatos viselni. 

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.
Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

A HMP SCHALI®  típusú orvostechnikai tapasz, No. 286-S licenc alapján készült
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