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HMP SCHALI® - Rehabilotáció - ásványi hidrokolloid tapasz alapja az aktív SCHALI® kompozició 
(titán-dioxid (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 meg-
jelenéséhez és annak továbbításához az egyes testrészek között. Ennek eredményeként aktiválódik 
és fenntarthatóvá válik a bioresonant hullámfolyamatok kaszkádja. Ez hozzájárul a szerotonin recep-
torok működésének normalizálásához, szabályozza a szerotonin újrafelvétel-gátlását a szerotonin 
felszívódás szelektív blokkolásával a preszinaptikus sejtmembránnal. A neurotranszmitter egyensúly-
hiány megszüntetése a szinaptikus résben fokozza a szerotonerg neurotranszmissziót a szinapszisok-
ban.

A kiegyensúlyozott szerotonin jelenléte a szervezetben jótékonyhatással van az általános 
egyészség állapotára és erős hatást gyakorol a különböző patológiái állapotok tünetei megszün-
tetésére és hozzájárul a simaizom automatizmus és kontraktilitás helyreállításához; thrombocyta 
aggregációhoz; neutro�l mozgékonyságához.

A szerotonin receptorok egészséges működése a szervezetben segít gyorsan visszaállítani a 
homeosztázist, hozzájárulva az általános egészség javuláshoz valamint a főbb szervek és 
szervrendszerek javulásához egyaránt, beleértve a regeneratív funkciókat, ami felgyorsítja a 
sérülések és sebek gyógyulási folyamatot.

Szerotonin-hiány szindróma időskorban alakul ki, de korábban is megjelenhet a különböző 
tényezők negatív hatásaira (környezet, táplálkozás, rossz szokások, stb), valamint a különböző 
betegségek következtében, amelyek gátolják a szerotonin termelését a szervezetben, a simaizom 
diszfunkció ( bénulás vagy görcs), a thrombocytopenia, a tudatzavar valamint a farmakológiai 
hatóanyagok megjelenése a szervezetben (exo- és / vagy endotoxinok, gyógyszerek, stb), amelyek 
diszfunkciós kölcsönhatást eredményeznek a szerotonin és a szerotonin receptorok között, ami a 
szerotonin tartalmazó szervek és a rendszerek szabálytalan működését eredményez, (a sima izom, a 
trombociták, a neutro�lek és a központi idegrendszer müködésében). 

A szerotonin hiánya a központi idegrendszerben diszfunkcióját eredményez. A szerotonin és a 
szerotonin- struktúrák kölcsönhatás elvesztése a szerotonin kiürítését eredményez a  trombocitákból 
és ez által felgyorsítja azok megsemmisítését, amely thrombocytopeniát és az abszolút szero-
tonin-hiányt eredményez a központi idegrendszerben.

A tényezők, amelyek a szerotonin és a homeosztázis zavar okai lehetnek, az ionizáló sugárzás, a 
fertőző toxinok, egyes élelmiszerek, a mozgásszegény életmód, a nikotin, valamint a vitaminok 
hiánya.
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A SZEROTONIN SZEREPE A MÜTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓ ALATT:
z termék alkalmazása a szerotonin-hiány megelőzésére és kezelésére a sebészetben az intenzív 

terápia alatt, ami lehetőséget biztosít racionálisabb kezelésnek (műtét utáni).
A termék javallott kritikus (sokkos) állapotában, a vaszkuláris elégtelenség kombinált terápiában, 

hypoxia alatt, a funkcionális bélelzáródásnál, az akut mérgezésnél, valamint a betegségeknél ahol a 
mikrovasculaturájának a simaizom diszfunkciója alakul ki és a vérzéscsillapító szerként a vérzéses 
szindróma kialakulásánál.

TERÁPIÁS HATÁS (A MÜTÉT ELŐTTI ÉS UTÁNI KEZELÉSBEN):
•Az izomfeszültség és a fájdalom megszüntetése
• A fejfájás megszüntetése, a vérnyomás normalizálása
• Az ízületi fájdalom megszüntetése a csonttörések és a reuma alatt
• A fájdalomküszöb érzékelés növelése az égés és a fagyás alatt
• A motilitás és a szekréció szabályozása a gyomor-bélrendszerben, a bakteriális metabolizmus 

fokozása a vastagbélben
• A motorikus bélfunkció normalizálása, a bélmozgás képesség fokozása a műtét után
• Az agyműködés funkcionalitás javítása, amely zavart eredményezhet a bélben és az érrendszer-

ben 
• Az akut mérgezés kezelése, a pszichotrop gyógyszerekkel is, amikor nem csak idegrendszer 

sérül meg, hanem a vérellátási elégtelenség és funkcionális bélelzáródás alakul ki
• Aktiválása a sebgyógyulási tulajdonságait sebészeti beavatkozás esetén beleértve a lőtt 

sebeket
• Csökkenti a helyi gyulladást és szövetkárosodást zúzódás helyén
• Tisztító hatású a seb elhalt képződményektól
• Csökkenteni a seb szöveti ischaemiát és szöveti hipoxiát
• Csökkenti a gyógyulás idejét az aszeptikus műtéti sebeknek
• Elősegíti a gyors gyógyulási folyamatot és a hegesedés kialakulását, kifejezett kozmetikai hatás-

sal
• Felgyorsítja a gyógyulást zárt sérüléseknél, lágyrészek sérülésnél
• A duzzanat, a véraláfutás és a bevérzés csökkentésére a csonttöréseknél.
• A légúti és az urogenitális rendszer működés szabályozása
• Az oxigén metabolizmus normalizálása a szervezetben 
• Betegségek terápiájára, ahol a simaizom mikrovasculaturájának patogenezise  alakul ki;
• A restenosis kockázatának csökkentésére a koszorúér bypass átültetés után
• A szervezet immunválasz reakció gyorsítására és az érzéstelenítés káros hatásai csökkenésére a 

poszt operatív funkcionális stressz, valamint a poszt operatív kezelés alatt
• Enyhíti az operatív trauma utóhatásait, beleértve érzéstelenítés hatását az endokrin rendszerre.
• A légzés ritmusa és a mélysége szabályozására, neuromuscularis ingerületvezetés (légzőszervi 

izmok, vázizom főként a központi idegrendszer interneuronális vezetőképesség helyreállítása) 
érzéstelenítés után 

• A trauma, hipoxia  vagy hypercatecholaminemia agresszív hatása csökkenésére a vese és a máj 
funkcionális állapótára, beleértve érzéstelenés és infúzió hatását

• Érrendszer és a vérkeringés javitására (változtatja a vér térfogatát és eloszlását a véráramban) 
hatás csökkentése a szívizomra és a szív teljesítményét kísérő kompenzációs myocardialis 
depresszióra

• Fokozott terápiás hatás a thrombocytopeniáná
• A központi idegrendszer állapota, az agyi véráramlás és az intracranialis nyomás javítására
• Az érrendszeri elégtelenség megszüntetésére
• Az agyműködés funkciói normalizálására, mind a helyi zavarok vegetatív funkciók, valamint a 

regionális (traumás gerincvelő-szakadás)
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•Az általános állapot javítására a neuropátiánál, különösen kompressziós ischaemiás neu-
ropátiánál különböző lokalizációval

• A stressz hatásait megelőzése és kezelése 
• Csökkenti a fájdalomcsillapító gyógyszerek szükségességét.

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.

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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