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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
gyógyhatású termék használata

a szerotonin egyensúly normalizálására a szervezetben
Steril hidrokolloid ásványi tapasz (HMP) 

SCHALI® - Professional (Lábdarugás) 
HMP SCHALI® - Professional (Lábdarugás)  - 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 szerotonerg közvetítés helyreállításával, elindul szerotonin receptor tisztulása a ligandumoktol, 
ezzel helyreáll a receptor funkciója, normalizálódnak a biokémiai folyamatok a simaizom-sejtekben, 
idegsejtekben, és trombocitákban, valamint emelkedik a fájdalomérzet küszöb. Így, szerotonin 
hatására a gerincvelői neuronokban elindul az enkefalin szekréciója, ami az A és a C típusú a�erens 
idegrostok preszinaptikus gátlását eredményez, amelyek felelősek a fájdalom-érzetéért.

A krónikus fájdalom szindróma kialakulása, beleértve a neuropátikus fájdalmat, a szerotonin 
egyensúly elvesztéséből adódik. A szerotonin, mint az egyik legfontosabb neurotranszmitter 
kiegyensúlyozott jelenléte, hozzájárul a fájdalomérzet normalizálásához és a pszicho-emocionális 
állapot helyreállításához.

A neurotranszmitter egyensúly elérésével a szinaptikus résben, gyorsul a homeosztázis 
helyreállítása, fokozódnak a szervezet regenerációs képességei és az életfunkciói. Kiegyensúlyozott 
szerotonin szint, szabályozó tényező a csonttömegre, így fontos a csonttörések kezelésében.

INDIKÁCIÓK:
A termék a hivatásos labdarugók részére, akik intenzív �zikai terhelésnek vannak kitéve, a 

labdarugás tipikus traumák helyreállítására és foglalkozási megbetegedések megelőzése: 
• Javítja az agy funkcionális állapotát azáltal, hogy normalizálja a szöveti anyagcsere folyamato-

kat és a véráramlást
• Segít helyreállítani a vérkeringést a problémás területeken
• Megszünteti a fájdalom szindrómát, izomfeszültséget és fájdalmat
• Csökkenti az ödémákat és a folyadék pangását a szövetekben
• Normalizálás a fájdalom érzékenységi küszöböt a dorsopathiesnél, a nyak-cranialisnél a 

nyak-váll szindrómánál, az egyoldali izom fájdalomnál, a kompressziós plexopathynál, a piriformisnál, 
a kompressziós-ischaemiás neuropátiánál az ülőidegben, a neuropathiánál a nervus ulnarisben, a  
neuropátiánál peroneális idegben valamint a csigolyaközi sérvnél
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• Hozzájárul az állapot javulásához a könyökízület burzitisznél, a térdízületi osteoarthritisnél vala-
mint a  köszvénynél, felgyorsítja a helyreállítási folyamatokat a csont és porc ízületi gyulladásnál, a 
capsulitisnél valamint a bütyöknél és a talpi fasciitisnél

• Gyorsítja a regenerációs folyamatokat a csontszövetekben, gátolja a degeneráció folyamatát
• Aktiválja a sebgyógyító folyamotokat a műtéti beavatkozás után
• Csökkenti a helyi gyulladást és szövetkárosodást sérült helyén
• Csökkenti a helyi gyulladást és szövetkárosodást sérült helyén
• Növeli a szervezet mentális és a �zikai képességét a sportterhelésnél.

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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