
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

 SCHALI® Care – FO
გამოყენების ინსტრუქცია

ორთოპედიული დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

SCHALI® Care – FO
გამოყენების ინსტრუქცია

ორთოპედიული დაავადებები 

ქალის რექტალური სუპოზიტორები ორთოპედიული დაავადებების ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის 
SCHALI® Care–FO - აუმჯობესებს ქსოვილების რეგენერაციას და შეიძლება გამოიყენებოდეს 
პროფილაქტიკისთვის, კომპლექსური მკურნალობისა და იმუნორეაბილიტაციის ღონისძიებებისთვის, კერძოდ 
გადატანილი დაავადების, სახსრებისა და საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დაავადებების შემდეგ არასრული 
გამოჯანმრთელებისას.

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 კომპონენტებისა და მათი 
შემადგენელი ელემენტების მოქმედება ხელს უწყობს უჯრედებში ენერგოგაცვლის აღდგენას, გაცვლითი 
პროცესების, მიკროცირკულაციის სტიმულირებას, ქსოვილების ჟანგბადით გაჯერებას, რაც ტკივილის, შეშუპების, 
შებოჭილობის სწრაფად და ეფექტურად მოხსნის, ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვების დროს სახსრების 
ადაპტაციური შესაძლებლობების ზრდის საშუალებას იძლევა.

მუმიოს შემადგენლობაში შემავალი კალციუმი და ფოსფორი აუცილებელია ხრტილოვანი და ძვლოვანი 
ქსოვილის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, ხელს უწყობს ხერხემლის, მენჯისა და ა.შ. ძვლების მინერალური 
სიმკვრივის ზრდას, ნორმალური ჰისტოლოგიური სტრუქტურის მქონე ძვლოვანი ქსოვილის ფორმირებას. ხელს 
უშლის ძვლის მოტეხილობების წარმოქმნას. მუმიო აძლიერებს სხვადასხვა ქსოვილების რეგენერაციას, ახდენს 
როგორც ანთების საწინააღმდეგო, ანტიტოქსიკურ, იმუნო- და საერთო გამაძლიერებელ, ასევე აღდგენით 
მოქმედებას. მუმიო შესამჩნევ გავლენას ახდენს ტრავმირებული კუნთის რეგენერაციაზე, რაც იწვევს, ერთის 
მხრივ, კუნთის ჭრილობის შეხორცების დაჩქარებას, მეორეს მხრივ, კი ხდება მიობლასტებისა და 
ფიბრობლასტების პროლიფერაციის სტიმულირება. ორგანიზმის რბილი ქსოვილების რეგენერაციის პროცესებზე 
მუმიოს ზემოქმედებას საფუძვლად უდევს მის მიერ ნუკლეინური მჟავების სინთეზის სტიმულაციისა და უჯრედის 
მიერ მიტოტური ციკლის დაჩქარებული გავლის უნარი.

გვირილის ყვავილების ექსტრაქტი ავლენს მკაფიო ანთების საწინააღმდეგო, ადაპტოგენურ და რეპარაციულ 
მოქმედებას. გვირილის ანთების საწინააღმდეგო აქტივობა ვლინდება შემდგომი დაზიანებისგან ორგანიზმის 
უჯრედების დაცვაში, პროცესის ექსუდაციური ფაზის შესუსტებაში, ლეიკოციტურ და მაკროფაგულ 
ინფილტრაციაში, უჯრედების პროლიფერაციის გაძლიერებაში.

ქრისტესისხლა ასტიმულირებს იმუნურ სისტემას, ხსნის სპაზმებს, აქვს უნიკალური ანტიბაქტერიული და 
სადეზინფექციო თვისებები, იცავს ორგანიზმს, 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 საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის 
დეგენერაციულ-დისტროფიული პროცესების შეჩერებას და დადებითი კლინიკური ეფექტის განვითარებას სრულ 
რემისიამდე. 

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care-FO გამოყენების ინსტრუქცია ორთოპედიული დაავადებები 



პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
ორთოპედიულ დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას, ახდენს ორმაგ მოქმედებას ძვლის 
რემოდელირებაზე, ასტიმულირებს ახალი ძვლის წარმოქმნას და ამცირებს ძვლის ქსოვილის რეზორბციის 
სიჩქარეს, ზრდის ძვლის სიმტკიცეს. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
• ართრიტები
• ართროზები
• კონტრაქტურები
• პოლიართრიტები 
• ანკილოზური სპონდილოართრიტი
• ტრავმული ართრიტები 
• შემაერთებელი ქსოვილის დიფუზიური დაავადებები 
• პოსტტრავმული და პოსტოპერაციული ტკივილის სინდრომი 

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-FO გამოყენების ინსტრუქცია ორთოპედიული დაავადებები 


