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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS
preventív higiéniai eszköz alkalmazása

Női folyékony hüvelykúpok  
SCHALI® Care–FS

Operatív nőgyógyászat: komplex kezelés

SCHALI® Care–FS női folyékony hüvelykúp higiéniaira és a hüvely nyálkahártya rendellenességei  
megelőzésére, javítja a szövetek regenerálódását, antiszeptikus hatással rendelkezik, helyi alkal-
mazású és az operatív nőgyógyászati fotodinamikus terápia komplex kezelésében a poszt-operatív 
időszakában és a rehabilitáció alatt.

TERMÉK KÜLLEME:
Preventív hidrogél egyszer használatos 3 ml-es adagoló fecskendőben.

ÖSSZETEVŐI:
Tisztított víz, 2-hidroxi-propil-béta-ciklodextrin, titán-dioxid, nátrium-hidroxid, glitseret etilgek-

sonat-18, a glicerin, a propilén-glikol-akrilát, diazolidenil karbamid, metil-paraben, propil-parabén.

HATÁS MECHANIZMUS:
Lágy, hidrogél alapú kúpok, lassan oldódnak fel a hüvelyben és felszívódnak a nyálkahártyájában, 

ezzel regeneráló hatást gyakorolnak, erősítik a vérereket és javítják a vér áramlását a hajszálerekben. 
A termék lágyító és gyulladáscsökkentő hatású, megszünteti a hüvelyi diszkomfort érzéét (visz-

ketés, égő érzés, irritáció), hosszan tartó hidratáló hatást fejt ki a hüvely nyálkahártyájára.
Növényi és ásványi komponensek és összetevői immunmoduláló, gyulladásgátló, thrombocy-

tagátló, �brinolytikumos, antiagregáló, fájdalomcsillapító és trombolitikus hatással rendelkeznek. 
Csökkentik a transzformáló növekedési faktor szintjét, ezzel szabályozva a reparatív folyamatokat a 
kötőszövetekben és a �ziológiai heg képződésében, ezzel felgyorsítva a sebgyógyulását.

A kúpok rendszeres használata elősegíti az gyulladáselleni citokin képződését, szabályozza az 
immunglobulinok és az ellenanyagok szintjét, ezzel komplex immunmoduláló hatást gyakorol a 
fagociták aktivitás emelésével és az interferon genezis serkentésével. Optimalizálódnak élettani 
reparativ folyamatok, felgyorsul vérömlenyek és ödémák felszívódási folyamata, normalizálódik érfal-
ak permeabilitása, javul a mikro keringés és a tro�kus folyamatok a károsodott szövetek területén.

A  hidrogél kompozícióban lévő ásványi bio- komponens titán-dioxid kristályrács fragmenseket 
tartalmaz, amelyek egy telítetlen kötésű  metallóid-félvezetők bizonyos osztálya, vagyis  egy nagy 
katalitikus aktivitású elem. A QD SCHALI® sorozat titanium fotoaktív részecskéi biztosítanak az aktív 
oxigén molekulák termelését (a szingulet oxigén). A kompozíció hatásmechanizmusa a szabad kémiai 
kötések energiai semlegesítés elvén alapul a toxikus vegyületek felületén, telítve azokat katalitikus 
reakcióban termelt komplementer oxigén atomokkal. Az aktív oxigén hatása alatt megszűnik szinte 
minden exogén és endogén intoxikáció.

A titán-dioxid antibakteriális és mikrobaölő hatása a telítetlen kémiai peptid glikozid és hasonló 
kötések , deaktiválása képességén alapul, ami biztosítja kívülről érkező exogén vagy belülről -endog-
én káros toxikus vegyületek eltávolítását. 

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladásos megbetegedések tünetei 
megszüntetésére még a hüvelyi nyálkahártya mélyen fekvő rétegekben is. Fokozott ellenállást 
biztosít a hüvelyi hámsejteknek fertőzéssel és gyulladással szemben, megelőzi a visszatérő fertőzések 
esetleges kialakulását.

A terméket lehet használni higiénikus célokra, megelőző hatás elérésére vagy a komplex fotodin-
amikus terápiában a nőgyógyászati rendellenességek kezelésében. A hidrogél bevonatot képez, 
gyengéden nyugtatja a nyálkahártyát, későbbi elaszticitása és rugalmassága növekedésével. 
Visszaállítja az epithelium szerkezetét, normalizálja a hüvelyi �órát és a pH értékét, módosítja a 
cervikális nyálka mennyiségét és a minőségét.

A termék anti-allergén hatású.
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INDIKÁCIÓK:
A hüvelyi nyálkahártya regenerációs folyamatok javitására:
• Diszplázia (sebészeti beavatkozás és destruktív kezelések után, beleértve diathermocoagula-

tion, cryosurgery, lézer destrukciót)
• Posztoperatív időszakban a hüvelyi ciszták eltávolítása után 
• Hüvelyi �stula
• Szülést követő időszakban
• Szülési trauma
• Poszt-kasztrációs szindróma
• Ovarium abscess
• A kismedencei adhezív állapot

ALKALMAZÁSI MÓD:
Alkalmazni vaginálisan.
Tiszta kézzel vegye ki az egyszer használatos fecskendőt a csomagolásból, oldalfekvő helyzetben 

óvatosan tegye be a hüvelybe és nyomja ki a fecskendő tartalmát. Alkalmazza 1 kúpot napi 2-szer, 30 
napig. Szükséges esetén a kurzus hosszabbítható 90 napra.

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

ELLENJAVALLAT:
Ne használja a terhesség alatt.
Egyéb esetben nincs ellenjavallat.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:
A terméket bontatlan csomagolásban, száraz, sötét helyen, +25’C alatt kell tárolni.

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

SCHALI® Care Komplex terméksorozat, No. 286-S licenc alapján készült.
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