
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
 SCHALI® Care – FA

სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების
გამოყენების ინსტრუქცია

აუტოიმუნური სისტემური და დერმატოლოგიური დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
SCHALI® Care – FA

სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების
გამოყენების ინსტრუქცია

აუტოიმუნური სისტემური და დერმატოლოგიური დაავადებები 

ქალის რექტალურ სუპოზიტორებს აუტოიმუნური სისტემური და დერმატოლოგიური დაავადებების ჰიგიენისა 
და პროფილაქტიკისთვის  - SCHALI® Care–FA - აქვს საერთო გამაძლიერებელი, საერთო მასტიმულირებელი  
მოქმედება, აუმჯობესებს ქსოვილების რეგენერაციას, აქვს ანტიმიკრობული და ანტიტოქსიკური მოქმედება.

გამოშვების ფორმა:
ცხიმოვანი პროფილაქტიკური სანთლები, 2 გ

შემადგენლობა:
შედგება ეკოლოგიურად სუფთა, მცენარეულ-მინერალური წარმოშობის კომპონენტებისგან. 
კაკაოს კარაქი, პროპოლისი, დიდი ქრისტესისხლას ფოთლების ექსტრაქტი, გვირილის ყვავილების 

ექსტრაქტი, მუმიო, გრიფონიას თესლის ექსტრაქტი, ტიტანის დიოქსიდი.

მოქმედების მექანიზმი:
სუპოზიტორები ნატურალური მცენარეული ზეთების, მინერალებისა და ფიტოექსტრაქტების ბაზაზე, სწორ 

ნაწლავში თანდათანობით გახსნისას, შეიწოვება სწორი ნაწლავის ქვედა ნაწილების ლორწოვანის მიერ და ახდენს 
ანთების საწინააღმდეგო,  მარეგენერირებელ მოქმედებას, ასევე ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და 
აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კაპილარებში. მცენარეული და მინერალური კომპონენტები და მათი 
შემადგენელი ელემენტები ახდენს ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას, დაზიანებისგან  იცავს (ასტაბილურებს) 
უჯრედების, ლიზოსომების (ხელს უშლიან ავტოლიზისს), მიტოქონდრიების მემბრანებს და სხვადასხვა ბირთვულ 
სტრუქტურებს, და იწვევს ციტოდამცავ ეფექტს. ამრიგად, მცენარეული და მინერალური ანტიოქსიდანტები 
მოქმედებს ორგანიზმის დამცავ ანტიოქსიდანტურ სისტემასთან ერთად და ამარტივებს მის მიერ თავისუფალი 
რადიკალებისგან გათავისუფლების პროცესს, ყველაზე დამახასიათებელი ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის 
რეაქციის შეჩერებით. მცენარეული ანტიოქსიდანტების მემბრანის მასტიმულირებელი და ციტოდამცავი 
მოქმედება გამოიყენება მრავალი ქრონიკული ანთებითი პროცესის მოსახსნელად.  

სუპოზიტორების ფარმაკოდინამიკა მიმართულია იმუნური სისტემის აგრესიულობის დათრგუნვაზე. 
სუპოზიტორები ზემოქმედებს პრო-ანთებითი ციტოკინების (FNO-a, IL-1) გამომუშავებაზე, ახდენს გამოხატულ 
დეტოქსიკაციურ, ანტიოქსიდანტურ და მემბრანმასტიმულირებელ მოქმედებას. 

ტიტანის დიოქსიდის ანტიბაქტერიული და ანტიმიკრობული მოქმედება ეფუძნება პეპტიდების, 
გლიკოზიდებისა და მსგავსთა არაგაჯერებული ქიმიური ბმების დეაქტივაციის უნარს, გარედან შემოსული 
ეგზოგენური და შიგნიდან შემოსული ენდოგენური მავნე ტოქსიკური შენაერთების მოცილების უზრუნველყოფით. 
ეს, თავის მხრივ, ანთებითი ხასიათის სხვადასხვა პათოლოგიების სიმპტომების აღმოფხვრის გამოხატულ ეფექტს 
ახდენს. ტიტანის დიოქსიდის ზემოქმედებით ხდება უჯრედებში ენერგოგაცვლის აღდგენა, გაცვლითი პროცესების 
მიმართული სტიმულირება, მიკროცირკულაცია, ხდება ქსოვილების ჟანგბადით გაჯერება, რაც ტკივილის, 
შეშუპების სწრაფად და ეფექტურად მოხსნისა და ორგანიზმის ადაპტაციური შესაძლებლობების გაზრდის 
საშუალებას იძლევა.

გვირილის ყვავილების ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი ეფუძნება მის შემადგენლობაში შემავალი 
ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების (ეთერზეთი, ჰამაზულენი, აპიგენინი, გლიკოზიდები, კუმარინები, 
ფიტოსტეროლები, С ვიტამინი, ნიკოტინის მჟავა) მიერ ფერმენტების - ციკლოოქსიგენაზასა და ლიპოქსიგენაზას 
ინჰიბირების უნარს, რის შედეგადაც მცირდება პროსტაგლანდინებისა და ლეიკოტრიენების გამომუშავება და 
მცირდება ანთებითი პროცესის აქტივობა. 

მუმიო ამცირებს კაპილარების რეაქტიულობას, არეგულირებს სისხლძარღვების გამტარობას, ამცირებს 
ქსოვილების ექსუდაციასა და შეშუპებას, აქვს მემბრანის მასტაბილირებელი მოქმედება.

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების - 
SCHALI® Care- FA  სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების გამოყენების ინსტრუქცია აუტოიმუნური სისტემური და დერმატოლოგიური დაავადებები 



ქრისტესისხლა ააქტიურებს იმუნიტეტის არასპეციფიკურ რეაქციებს, აძლიერებს ორგანიზმის ბუნებრივ 
რეზისტენტობას, ამაღლებს იმუნური სისტემის Т- და В-რგოლების ეფექტურობას, აღადგენს დათრგუნულ იმუნურ 
რეაქციებს, აძლიერებს ფაგოციტოზს.

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება ხელს უწყობს ორგანიზმიდან ტოქსინების, მძიმე ლითონების 
მარილების გამოდევნას, ახდენს ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის ინჰიბირებას, ახდენს სისტემურ ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედებას. 

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
მონოთერაპიის სახით, იმუნოსარეაბილიტაციო ზომების განხორციელებისას, კერძოდ, გადატანილი დაავადების 
შემდეგ არასრული გამოჯანმრთელებისას, ასევე აუტოიმუნურ სისტემურ და დერმატოლოგიურ დაავადებათა 
ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას, ანტიბიოტიკებსა და ანტივირუსულ საშუალებებთან ერთად. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
• სისტემური წითელი მგლურა
• რევმატოიდული ართრიტი 
• სისტემური სკლეროდერმია
• აუტოიმუნური თირეოიდიტი 
• ჰემორაგიული ვასკულიტები 
• კვანძოვანი პერიართრიტი
• ეგზემა
• ატოპიური დერმატიტი
• ფსორიაზი

გამოყენების წესი:
გამოიყენება რექტალურად. გამოყენების წინ გაათავისუფლეთ სუპოზიტორი კონტურული შეფუთვისგან. 

სუფთა ხელებით ფრთხილად  შეიყვანეთ სუპოზიტორი უკანა ტანში, გვერდზე მწოლიარე მდგომარეობაში. 
შეიყვანეთ 1 სუპოზიტორი დღეში 2-ჯერ, 30 დღის განმავლობაში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია 
კურსის გახანგრძლივება 90 დღემდე. 

გვერდითი მოვლენები:
გვერდითი მოვლენები არაა გამოვლენილი. 
არ ვითარდება დამოკიდებულება და არ ჩნდება შეწყვეტის სინდრომი. 

უკუჩვენებები:
არ გამოიყენოთ ორსულობის პერიოდში. სხვა უკუჩვენებები არაა გამოვლენილი

შენახვის წესები:
პროდუქტი უნდა ინახებოდეს დაუზიანებელ შეფუთვაში გრილ ადგილზე, +4°С-დან + 15°С-მდე 

ტემპერატურაზე.

ვარგისიანობის ვადა:
ვარგისიანობის ვადა შეადგენს გამოშვების თარიღიდან 24 თვეს. 
არაა რეკომენდებული პროდუქტის გამოყენება შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის 

შემდეგ. 

SCHALI® Care სერიის კომპლექსური საშუალებები იწარმოება ლიცენზია # 286-S საფუძველზე.
    

3 ფურცლიდან - მე-3 პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების - 
SCHALI® Care- FA  სერიის ქალის რექტალური სუპოზიტორების გამოყენების ინსტრუქცია აუტოიმუნური სისტემური და დერმატოლოგიური დაავადებები 


