
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ვულვისა და საშოს ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის ქალის ვაგინალური 

სუპოზიტორების -
 SCHALI® Care – FC

გამოყენების ინსტრუქცია
ადიუვანტური თერაპია/ონკოგინეკოლოგია 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ვულვისა და საშოს ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების -

SCHALI® Care – FC
გამოყენების ინსტრუქცია

ადიუვანტური თერაპია/ონკოგინეკოლოგია

ქალის ვაგინალური სუპოზიტორები ვულვისა და საშოს დაავადებების ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის 
SCHALI® Care–FC - აუმჯობესებს ქსოვილების რეგენერაციას, აქვს ანტივირუსული და ანტიმიკრობული 
მოქმედება, განკუთვნილია ადგილობრივი გამოყენებისთვის ოპერაციულ ონკოგინეკოლოგიაში ადიუვანტური 
თერაპიისას,  ოპერაციის შემდგომ და რეაბილიტაციის პერიოდში. 

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, საშოში 

თანდათანობით გახსნისას, შეიწოვება ლორწოვანის მიერ და ახდენს მარეგენერირებელ მოქმედებას, ასევე 
ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კაპილარებში. მცენარეული და 
მინერალური კომპონენტები და მათი შემადგენელი ელემენტები ახდენს ანტიოქსიდანტურ და ციტოსტატიკურ 
მოქმედებას

მოქმედებას, ამცირებს ანთებითი რეაქციების გამოხატულობას, აქვს ციტოკინების როგორც სპონტანური, 
ასევე ინდუცირებული სინთეზის სტიმულირების უნარი, ახდენს ჟანგვითი სტრესის პროცესის მიმდინარეობის 
ინჰიბირებას, რითაც ხელს უშლის ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის პრიდუქტების დაგროვებას და აძლიერებს 
უჯრედების ანტიოქსიდანტურ სტატუსს. 

მოქმედების მექანიზმი დაკავშირებულია ქალის სასქესო ჰორმონების მეტაბოლიტების მასტიმულირებელი 
მოქმედების დათრგუნვასთან უჯრედულ დონეზე, ანტიგენური ბუნების უცხო აგენტებისგან ორგანიზმის 
არასპეციფიკური და სპეციფიკური დაცვის ყველა ფაქტორის აქტივაციასთან.

ქრისტესისხლა ააქტიურებს იმუნიტეტის არასპეციფიკურ რეაქციებს, აძლიერებს ორგანიზმის ბუნებრივ 
რეზისტენტობას, ამაღლებს იმუნური სისტემის Т- და В-რგოლების ეფექტურობას, აღადგენს დათრგუნულ იმუნურ 
რეაქციებს, აძლიერებს ფაგოციტოზს, ხსნის სპაზმებს, აქვს ანტიბაქტერიული და სადეზინფექციო თვისებები. 
იზრდება А კლასის სეკრეტორული იმუნოგლობულინების დონე, ხდება  იმუნოგლობულინ Е-ს დონის 
ნორმალიზაცია, ხდება ინტერფერონის ენდოგენური სისტემის ფუნქციონირების აღდგენა. მაკროფაგული 
ფაგოციტოზის, უჯრედული და ჰუმორალური იმუნიტეტის აქტივაციის ხარჯზე ხდება იმუნური სისტემის მუშაობის 
სტიმულირება.  

გრიფონია ახდენს ენდოკრინული სისტემის აქტივაციას, გავლენას ახდენს ორგანიზმის არასპეციფიკურ 
რეაქტიულობაზე და ახდენს მეტაბოლიზმის კოორდინაციას. საერთო ადაპტოგენური მოქმედება უზრუნველყოფს 
ფიზიკური და ფსიქოემოციური დატვირთვების მიმართ ორგანიზმის წინააღმდეგობის ამაღლებას.

ტიტანის დიოქსიდი ამაღლებს საშოს ეპითელიუმის უჯრედების მდგრადობას ინფექციური და ანთებითი 
აგენტების მიმართ და ხელს უშლის რეკურენტული ინფექციების წარმოქმნას.

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
გინეკოლოგიურ დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას, გარს ეკვრის და რბილად ამშვიდებს 
ლორწოვანს, ხელს უშლის მის დაზიანებას და ხელს უწყობს მის რეგენერაციას. აქვს დამარბილებელი და ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედება. ხსნის ვაგინალური დისკომფორტის შეგრძნებას (ქავილი, წვა, გაღიზიანება). ახდენს 
ხანგრძლივ დამატენიანებელ მოქმედებას საშოს ლორწოვან გარსზე.

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ვულვისა და საშოს ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care–FC

 გამოყენების ინსტრუქცია ადიუვანტური თერაპია/ონკოგინეკოლოგია



ჩვენებები:
• ვულვისა და საშოს კეთილთვისებიანი დაავადებები 
• ვულვის ფონური და კიბოსწინარე პროცესები 
• ვულვისა და საშოს ავთვისებიანი სიმსივნეები
• საშოს სარკომა 
• ვულვის  ავთვისებიანი წარმონაქმნები
• ვულვის პაპილარული კისტომა
• საშოს კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები
• ვულვის ლეიკოპლაკია 
• ბართოლინის ჯირკვლის კისტა

გამოყენების წესი:
გამოიყენება ინტრავაგინალურად. გამოყენების წინ გაათავისუფლეთ  სუპოზიტორი კონტურული 

შეფუთვისგან. 
სუფთა ხელებით ფრთხილად შეიყვანეთ სუპოზიტორი საშოში. 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 -
ვულვისა და საშოს ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care–FC
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