
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების -

 SCHALI® Care – FM
გამოყენების ინსტრუქცია

მენსტრუალური დარღვევები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების -

SCHALI® Care – FM
გამოყენების ინსტრუქცია

მენსტრუალური დარღვევები 

ქალის ვაგინალური სუპოზიტორები მენსტრუალური დარღვევების ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის 
SCHALI® Care–FM - ახდენს სასქესო ჰორმონების დონის ნორმალიზაციას და განკუთვნილია ადგილობრივი 
გამოყენებისთვის გინეკოლოგიაში, მენსტრუალური ციკლის 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, საშოში 

თანდათანობით გახსნისას, შეიწოვება ლორწოვანის მიერ და ახდენს მარეგენერირებელ მოქმედებას, ასევე 
ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კაპილარებში. მცენარეული და 
მინერალური წარმოშობის აქტიური კომპონენტები  ახდენს ანტიანემიურ და ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას. 

გრიფონია ახდენს ენდოკრინული სისტემის აქტივაციას, გავლენას ახდენს ორგანიზმის არასპეციფიკურ 
რეაქტიულობაზე და ახდენს მეტაბოლიზმის კოორდინაციას. 

მუმიო კვებით უზრუნველყოფს ქალის რეპროდუქციული სისტემის ყველა ორგანოს, წარმოადგენს 
ფიტოესტროგენების წყაროს, რაც სუპოზიტორების გამოყენებას განსაკუთრებით ეფექტურს ხდის გადატანილი 
გინეკოლოგიური ოპერაციების შემდეგ და საკუთარი სასქესო ჰორმონების ნაკლებობისას (საკვერცხის 
ამოწურვის სინდრომი, მენოპაუზა). რეგულირდება ენდოკრინული ბალანსი, ძლიერდება საკვერცხეების ფუნქცია, 
მსუბუქდება კლიმაქსის სიმპტომები, ხდება სარძევე ჯირკვლის ესტროგენებით ჭარბი სტიმულაციის თავიდან 
აცილება.

გვირილა ახდენს ჰიპოფიზის ფუნქციისა და ქალის სასქესო ჰორმონების - მალუთეინიზირებელი, 
ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის, პროლაქტინის, ესტროგენებისა და პროგესტერონის ბალანსის 
ნორმალიზაციას. არეგულირებს მენსტრუალურ ციკლს, 

ასტაბილურებს ქალის ენდოკრინულ ბალანსს, კერძოდ, ესტროგენისა და პროგესტერონის დონეების 
წონასწორობას. ამსუბუქებს ჰორმონალურ დარღვევებთან დაკავშირებულ სიმპტომებს: წინამენსტრუალური 
სინდრომისას, ჭარბი სისხლდენისას და მენოპაუზის პერიოდში. 

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლის აღდგენას, ორგანიზმის 
დაცვითი ძალების გაძლიერებას, ამცირებს გადაღლილობას და ზრდის შრომისუნარიანობას, ასევე ხელს უწყობს 
კარგი განწყობის შენარჩუნებას მთელი მენსტრუალური ციკლის განმავლობაში. მენსტრუალური ციკლი ხდება 
უფრო რეგულარული, ნაკლებად აღინიშნება მტკივნეული მენსტრუაცია, მცირდება სისხლდენის ინტენსივობა, რის 
შედეგადაც მცირდება რკინადეფიციტური ანემიის რისკი. მცირდება წინამენსტრუალური სინდრომის სხვადასხვა 
სიმპტომების გამოხატულობა, ქრება ემოციური დაძაბულობა, მცირდება ტკივილის შეგრძნებები.

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
მენსტრუალური ციკლის დარღვევების კომპლექსური თერაპიისას. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care– FM გამოყენების ინსტრუქცია მენსტრუალური დარღვევები 



ჩვენებები:
• წინამენსტრუალური სინდრომი
• მენსტრუალური ციკლის დარღვევა 
• ჰიპომენორეა, მწირი მენსტრუაცია
• ალგომენორეა, მტკივნეული მენსტრუაცია 
• ამენორეა, მენსტრუაციის არარსებობა
• ანოვულატორული ციკლის დარღვევები

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 -
ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care– FM გამოყენების ინსტრუქცია მენსტრუალური დარღვევები 


