
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

 SCHALI® Care – FU
გამოყენების ინსტრუქცია

შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

SCHALI® Care – FU
გამოყენების ინსტრუქცია

შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებები 

ქალის რექტალური სუპოზიტორები შარდგამომყოფი სისტემის ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის  
SCHALI® Care–FU - ხასიათდება ანტიმიკრობული და მარეგენერირებელი მოქმედებით, ახდენს შარდის 
გამოყოფის ნორმალიზაციას, ასევე ასტიმულირებს შარდ-სასქესო სისტემის დამცავ ფუნქციებს და ზრდის 
ორგანიზმის საერთო რეზისტენტობას.

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. 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. ბაქტერიციდული და ბაქტერიოსტატიკური მოქმედება ხელს უწყობს მცირე მენჯის 
ორგანოების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

სუპოზიტორების ანტიბაქტერიული მოქმედება დაკავშირებულია პროპოლისში სხვადასხვა მცენარეების 
ეთერზეთებისა და ფიტონციდების მთელი სპექტრის არსებობასთან.  

პროპოლისი შეიცავს დიდი რაოდენობით ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს,  რომლებსაც 
იმუნომოდულაციური თვისებები გააჩნიათ (ბიოფლავონოიდები, თუთია, პოლისაქარიდები) და ზრდიან იმუნური 
უჯრედების ფაგოციტურ აქტივობას.

მუმიოს გააჩნია მკაფიოდ გამოხატული ანთების საწინააღმდეგო თვისებები, რომლებიც ვლინდება ანთებითი 
პროცესის არა მხოლოდ ექსუდაციური, არამედ პროლიფერაციული ფაზის მიმართაც. მუმიო ავლენს შესამჩნევ 
დიურეტიკულ მოქმედებას (დიურეტიკული ეფექტი დაკავშირებულია მუმიოში ჰიპურის მჟავის შემცველობასთან, 
რომელიც ახდენს შარდმდენ მოქმედებას, ასევე პრეპარატის ანთების საწინააღმდეგო თვისებებთან). მუმიოს 
ანთების საწინააღმდეგო მოქმედების მექანიზმში გარკვეულ როლს ასრულებს ასევე მისი ზემოქმედება 
ჰიპოფიზ-ადრენალინურ სისტემაზე, კატეხოლამინების გაცვლაზე, ასევე მის მარეგულირებელ მოქმედებაზე, 
ანტიმიკრობულ, ანტიტოქსიკურ, ანტიჰიპოქსიურ და ადაპტოგენურ თვისებებზე. 

გვირილის ყვავილების ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი ეფუძნება, პირველ რიგში, მის შემადგენლობაში 
შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების  მიერ ფერმენტების - ციკლოოქსიგენაზასა და 
ლიპოქსიგენაზას ინჰიბირების უნარს, რის შედეგადაც მცირდება პროსტაგლანდინებისა და ლეიკოტრიენების 
გამომუშავება და მცირდება ანთებითი პროცესის აქტივობა. 

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

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
მონოთერაპიის სახით, ასევე შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური 

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care-FU გამოყენების ინსტრუქცია შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებები 



თერაპიისას. ახდენს მინერალური კომპონენტების კრისტალიზაციისა და შარდგამომყოფ გზებში კენჭებისა და 
სილის წარმოქმნის თავიდან აცილებას, ასევე არეგულირებს შარდის კოლოიდებისა და კრისტალოიდების 
ბალანსს. 

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება აძლიერებს დიურეზს, ასევე ზრდის თირკმელებში კენჭების მქონე 
პაციენტებში შარდმჟავას გამოყოფას, რის შედეგადაც ხდება სილისა და წვრილი კენჭების გამორეცხვა, ასევე 
მსხვილი კენჭების ზომების შემცირება.

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
• პიელონეფრიტი
• შარდმჟავა დიათეზი
• ურეთრიტი
• ცისტიტი 
• ნეიროგენული შარდის ბუშტი
• შარდის შეუკავებლობა

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-FU გამოყენების ინსტრუქცია შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებები 


