
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების

 SCHALI® Care – FG
გამოყენების ინსტრუქცია

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების

SCHALI® Care – FG
გამოყენების ინსტრუქცია

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები 

ქალის რექტალურ სუპოზიტორებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის  -  
SCHALI® Care–FG - - აქვს  ანტიმიკრობული და ანტიტოქსიკური მოქმედება,  აღადგენს კუჭის ლორწოვან გარსს, ხელს 
უწყობს წყლულების შეხორცებას, აუმჯობესებს უჯრედულ გაცვლას და განკუთვნილია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
დარღვევების მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის. 

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 
კუჭ-ნაწლავის კუნთებზე პირდაპირი ზემოქმედებისა და პოსტგანგლიონარული ნერვული დაბოლოებებიდან 
აცეტილჰოლინის გამოთავისუფლების მომატების ხარჯზე, ახდენენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზედა ნაწილების 
მამოძრავებელი აქტივობის სტიმულირებას, ამცირებენ კუჭის წვენის პროტეოლიზურ აქტივობას, ამცირებენ კუჭის მჟავის 
გამოყოფას, აინჰიბირებენ გასტრინის გამოთავისუფლებას, ამცირებენ პეპსინის გამომუშავებას.

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება აუმჯობესებს სისხლის მოძრაობას კუჭის ლორწოვანში, აჩქარებს 
ეპითელური უჯრედების რეგენერაციას, ახდენს ჰელიკობაქტერიის საწინააღმდეგო 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 დიოქსიდი ასევე 
მიმართულად აუმჯობესებს ჟანგბადისა და გლუკოზის ათვისებას, ასტიმულირებს უჯრედებში ენერგოგაცვლის აღდგენას 
და უზრუნველყოფს დაზიანებული ან ანთებული ქსოვილების რეგენერაციას.

სუპოზიტორებს აქტიურ კომპონენტებს ახასიათებს კომპლექსური მოქმედება: ხსნიან სპაზმებს, აყუჩებენ ტკივილს, 
კლავენ მიკრობებს და ასტიმულირებენ ჭრილობებისა და წყლულების შეხორცებას. ქრება ნეგატიური სიმპტომები 
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტსა და მთლიანად ორგანიზმში: დიარეა და დისბაქტერიოზი, ინტოქსიკაცია, კუჭ-ნაწლავის 
მოტორული ფუნქციის დარღვევა, ხდება მასტაბილირებელი მოქმედება უჯრედულ მემბრანაზე, რაც თავიდან აცილებს 
მავნე ზემოქმედებას ღვიძლზე და ხელს უწყობს ღვიძლის დაზიანებული უჯრედების აღდგენას. 

ხდება სასარგებლო მიკროფლორის ზრდის სტიმულირება, რაც კუჭ-ნაწლავის ფუნქციის აღდგენას უწყობს ხელს.
პრეპარატის მცენარეული კომპონენტების შემადგენლობაში შემავალი ფლავონოიდები  აძლიერებს ღვიძლის 

ანტიტოქსიკურ ფუნქციას, ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის პირდაპირი ჩართვის ხარჯზე. 
ფლავონოიდების ანტიოქსიდანტური და მემბრანის მასტაბილიზირებელი აქტივობა, ანთების საწინააღმდეგო და 

ზემოაღნიშნულ მოქმედებებთან კომბინაციაში უზრუნველყოფს ჰეპატოციტების დაცვას სხვადასხვა მავნე ფაქტორების 
ინფექციური და ტოქსიკური ზემოქმედებისგან, ანუ აქვს ჰეპატოპროტექტორული ეფექტი. 

მუმიო ასტიმულირებს ღვიძლის ცილების წარმომქმნელ ფუნქციას და მის რეტიკულოენდოთელიურ სისტემას, 
ახდენს სუსტ სპაზმოლიტიკურ ეფექტს. 

დამამუხრუჭებელი ზემოქმედება კუჭ-ნაწლავის ტონუსზე დაკავშირებულია უშუალოდ კუჭის კედლის გლუვკუნთიან 
ელემენტებზე უშუალო ზემოქმედებასთან, ასევე კუჭ-ნაწლავის ჰისტამინ-სეროტონინერგიული სტრუქტურების 
ბლოკადასთან. მუმიო ავლენს მკაფიო ნაღველმდენ მოქმედებას, რომელიც მოქმედების ხასიათით ჰოლეკინეტიკების 

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების  - SCHALI® Care - FG  გამოყენების ინსტრუქცია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები 



ანალოგიურია. მუმიო ასუსტებს ნაღვლის სადინრის გლუვი კუნთების ტონუსს და ხელს უწყობს ნაღვლის უკეთეს 
გადინებას კუჭ-ნაწლავში, ნაღვლის შემადგენლობაში ქოლესტერინისა და ბილირუბინის კონცენტრაციის შეუცვლელად. 

გვირილა კუჭის ლორწოვანი გარსის ქრონიკული და მწვავე ანთებების მკურნალობის ერთ-ერთ საუკეთესო 
საშუალებას წარმოადგენს. გვირილა ადუნებს გლუვ კუნთებს და ამგვარად ხსნის სპაზმებს. გვირილა ამცირებს პეპსინის 
პროტეოლიზურ მოქმედებას, ახდენს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას. კამაზულენისა და ეთერზეთების 
შემცველობის წყალობით ხდება ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის ინჰიბირება, რაც განაპირობებს ანტიოქსიდანტურ 
მოქმედებას.   

ქრისტესისხლას ალკალოიდური კომპლექსი აღაგზნებს კუჭ-ნაწლავის პერისტალტიკას, ააქტიურებს ნერწყვის 
სეკრეციას, თრგუნავს ვეგეტატიური ნერვული სისტემის რეაქტიულობას. ქრისტესისხლა ხელს უწყობს მეტაბოლური 
პროცესების რეგულირებას, საჭმლის მონელების ნორმალიზაციას, ახდენს ანალგეტიკურ ეფექტს. 

სუპოზიტორებს აქვთ როგორც პროფილაქტიკური მოქმედება,  ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს კუჭ-ნაწლავის 
ტრაქტის დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას. გარს ეკვრის და რბილად ამშვიდებს ლორწოვანს, 
აძლიერებს სისხლის მიწოდებას, ხელს უშლის კუჭ-ნაწლავის კედლის იშემიასა და დაზიანებას, ხელს უწყობს 
კუჭ-ნაწლავის ლორწოვანი გარსის ბუსუსების რეგენერაციას. აქვთ დამარბილებელი და ანთების საწინააღმდეგო 
მოქმედება, ხსნის რექტალური დისკომფორტის შეგრძნებას (ქავილი, წვა, გაღიზიანება). ახდენს ხანგრძლივ 
დამატენიანებელ მოქმედებას სწორი ნაწლავის ლორწოვანზე. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
• კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება 
• კრონის დაავადება 
• წყლულოვანი არასპეციფიკური კოლიტი
• გასტრიტი 
• ქრონიკული პანკრეატიტი 
• ქრონიკული ქოლეცისტიტი 
• ქრონიკული ჰეპატიტი
• ციროზის წინა მდგომარეობა 
•  მენჯის ადჰეზიური დაავადება 
• ენტეროკოლიტი 
• ყაბზობა

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 -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების  - SCHALI® Care - FG  გამოყენების ინსტრუქცია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები 


