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gyógyhatású termék használata
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ÖSSZETÉTEL:
HMP SCHALI® - D3 - ásványi hidrokolloid tapasz alapja az aktív SCHALI® kompozició (titán-diox-

id (TiO2) SCHALI®-T / 10-S).
Titán-dioxid, kalcium-alginát, a dioktil-adipát, elasztomer, nátrium-karboximetil-cellulóz, 100% 

hidrogénezett polimer, poliuretán �lm.

HATÁSMECHANIZMUS:
HMP SCHALI® hidrokolloid ásványi tapasz biztosítja a kiegyensúlyozott szerotonin szint 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.

A kiegyensúlyozott szerotonin szint biztosítása a szervezetben pozitív hatással van az emberi 
egészségre és segít megszüntetni a különböző kóros állapotok kialakulását, helyreállítja a simaizom 
összehúzódási és az automatizmus funkciói, trombociták aggregációját; neutro�l mobilitását.

A szerotonin receptorok egészséges működése a szervezetben segít homeosztázis és az 
egészség gyors visszaállításában, valamint helyreállítja a szervek és a szervrendszerek normál 
működését.

A SZEROTONIN SZEREPE HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS KEZELÉSÉBEN:
A szerotonin, komplex terápia alatt, segíti a hasnyálmirigy-gyulladás kezelését, a betegség 

különböző szakaszaiban, serkenti a hasnyálmirigyet a szövetek helyreállítására és növeli az érzéke-
nységi szintet.

A neuroreguláció egyensúlytalansága a hasnyálmirigy szövetek strukturális változásokhoz 
vezet. Ez hatással van a neurotranszmitterek és a hormonok szintjére és arányara, ami zavar okoz a 
szabályozási a rendszerben.

A szerotonin elégtelenség esetén a szervekben és a szervrendszerekben, a szerotonin-recep-
torok lokális helyeken, a termék használata hozzájárul a szerotonin receptorok funkciói normal-
izálásához. A szerotonin szint egyensúly visszaállítása a szervezetben segít megállítani a hasnyálmi-
rigy gyulladását.

Amikor egyensúlyba kerül az egyik legfontosabb neurotranszmitter - szerotonin - a hasnyálmi-
rigy betegeknél változik a szabályozási kapcsolat „rendszere”, amely segít helyreállítani a funkcioná-
lis és a szabályozási mechanizmusát a hasnyálmirigy fokozatos kötőszövet növekedésével, a simai-
zom görcs megszüntetésével.

Oldal 2/4HASZNÁLATI UTASÍTÁS gyógyhatású termék használata a szerotonin egyensúly normalizálására a szervezetben
Steril hidrokolloid ásványi tapasz (HMP) ’’SCHALI® - D3’’ (hasnyálmirigy-gyulladás)



A hasnyálmirigy betegségek kezelésében és megelőzésében fontos szerepe van a szerotonin, a  
acetil-kolin és tsitoklinom gyulladásgátló hatása, amely hozzájárulhat destruktív folyamatok 
kialakulásához a hasnyálmirigyben, �brózis kialakulásában, különösen a akut szakaszban. A szero-
tonin szerepe kvalitatív kezelés alatt nő, mivel a neurotranszmitterek és a központi idegrendszer 
kapcsolata sérül. A neurotranszmitterek és hormonok arányának változtatása az akut és a krónikus 
hasnyálmirigy-gyulladásnál annak a következménye, hogy a szervezet megpróbál alkalmazkodni a 
belső, változó környezet segítségével.

A szerotonin fontos szerepet játszik a bélmozgás rendellenességek és a zsigeri enterokroma�n 
sejtek megjelenésében. Szerotonin receptor aktiválás nőveli a visceralis túlérzékenységet, stimuláló 
hatást gyakorol a gyomor-bél rendszerre, az egész funkcionális rendszer ingerlékenység változásával, 
amely biztosítja a perisztaltikus re�exet neuron rendszerben és a gyomor-bélrendszerben egyaránt. 
Szerotonin szabályozza a nyomást a ductalis rendszerber a simaizom rostok az Oddi-sphincterre való 
hatás gyakorlásával, így a termék használata előnye a hasnyálmirigy betegségek komplex kezelésé-
ben (krónikus hasnyálmirigy-gyulladás), hogy simaizom-összehúzódás funkciók normalizálódnak, az 
epe utakban és a belekben megszűnik a görcs és a hipotenzió.

INDIKÁCIÓK:
• A szerotonin kiegyensúlyozatlanság a szervezetben
• A hasnyálmirigy-elégtelensége az akut,  krónikus hasnyálmirigy-gyulladásnál
• Elégtelen inzulin termelés a hasnyálmirigyben
• A májsejtek csökkentett inzulinérzékenysége 
• az emésztő enzimek szekréciós zavara, ami intoxikáció oka
• A duodénumnyák védő tulajdonságok rendellenességei 
• Csökkentett motilitás és szekréció a gyomor-bélrendszerben
• Neuropathia (fájdalom és görcsök a végtagokban)
• Perifériás artériás betegség, beleértve az alsó végtag artériákat
• Metabolikus, vaszkuláris, idegrendszeri rendellenességek
• Hasi fájdalom, exokrin szindróma
• A depresszív állapotok, amelyek felmerülhetnek hosszan tartó, súlyos hasi fájdalom alatt.

ALKALMAZÁSA:
„Schali -D3” Termék HMP-sorozat ajánlott alkalmazása:
• 1- 21 napig két termék alkalmazzák a 3. megjelölt akupunktúrás pontokon az Akupunktúrás 

sémának megfelelően;
• 22 naptól egy terméket alkalmazzák a 3. megjelölt akupunktúrás pontokon az Akupunktúrás 

sémának megfelelően- (lásd. „Akupunktúrás pontok sémája”)

KÖLCSÖNHATÁS MÁS GYÓGYSZEREKKEL:
A termék használható a komplex terápiában, mivel kompatibilis gyógyszerekkel.
A termék használatakor a felírt gyógyszerek adag módosítását vagy megvonását a kezelőorvos 

végzi.

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 abbahagyását. Az első 
megjelenő hatás – az emberi szervezet egyéni állapotának függvényében- 10-40 perc után észlel-
hető. A termék használati ideje minden esetben egyedileg van meghatározva.

Oldal 3/4HASZNÁLATI UTASÍTÁS gyógyhatású termék használata a szerotonin egyensúly normalizálására a szervezetben
Steril hidrokolloid ásványi tapasz (HMP) ’’SCHALI® - D3’’ (hasnyálmirigy-gyulladás)



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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