
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

 SCHALI® Care – FV
გამოყენების ინსტრუქცია

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების -

SCHALI® Care – FV
გამოყენების ინსტრუქცია

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 

ქალის რექტალური სუპოზიტორები გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების  პროფილაქტიკისთვის 
SCHALI® Care–FV - ახდენს საერთო გამაძლიერებელ და საერთო მასტიმულირებელ ეფექტს, დადებითად 
მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის საერთო მდგომარეობაზე და შეიძლება გამოიყენებოდეს გულის 
მუშაობის დარღვევების კომპლექსური 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 უზრუნველყოფენ 
ორგანიზმს აუცილებელი ნივთიერებებით (რკინა, სპილენძი, თუთია, ვიტამინი E, B ჯგუფის ვიტამინები) 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მარეგულირებელი ცილების სინთეზის პროცესებისთვის. ამის წყალობით 
შესაძლებელია სისხლძარღვების კედლებზე არსებული ქოლესტერინის დონის ეფექტურად შემცირება 
ათეროსკლეროზული დაზიანებების წარმოქმნის თავიდან აცილებით, ასევე არტერიული წნევის ნორმალური 
დონის აღდგენა.

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება ხელს უწყობს გულის კუნთში დარღვეული ენერგეტიკული და 
ელექტროლიზური ცვლის ნორმალიზაციას, კრეატინფოსფატის ათვისებას, გულის უჯრედებში 
ადენოზინტრიფოსფატის მიწოდებას, ზრდის გულის კუნთში გლიკოგენის შემცველობას. აქტიური კომპონენტები 
ახდენს გულის კუმშვის სიხშირის ნორმალიზაციას, ასევე ზომიერ კარდიოტონურ მოქმედებას, აუმჯობესებს გულის 
კუნთის მუშაობას. 

გვირილის სპაზმოლიტიკური თვისებები ხელს უწყობს კორონარული სისხლძარღვებისა და თავის ტვინის 
სისხლძარღვების შერჩევით გაფართოებას, ხოლო ჰიპოტენზიური მოქმედება ხელს უწყობს ვენური წნევის 
ნორმალიზაციას. გვირილის სპაზმოლიტიკური მოქმედების მექანიზმი აიხსნება მცენარის გლიკოზიდების 
ჰოლინოლიტიკური თვისებებით. გვირილის ეთერზეთი რამდენადმე აძლიერებს და აღრმავებს სუნთქვას, 
ახშირებს გულის კუმშვის სიხშირეს, აფართოებს თავის ტვინის სისხლძარღვებს, ასევე გააჩნია სადეზინფექციო და 
ანთების საწინააღმდეგო თვისებები მასში ხამაზულენის არსებობის წყალობით.

მუმიო აქტიურ გავლენას ახდენს გულის, თავის ტვინისა და სხვა სასიცოცხლო ორგანოების უჯრედშიდა 
სტრუქტურების ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებზე, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ენდო- და ეგზოგენური 
უარყოფითი ფაქტორებისა და ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ორგანიზმის საერთო წინააღმდეგობისა და 
ადაპტაციური თვისებების გაძლიერებას. მუმიოს ადაპტოგენური მოქმედების მექანიზმი დაკავშირებულია მის 
შემადგენლობაში მაკრო- და მიკროელემენტების კომპლექსის არსებობასთან და ჰიპოფიზ-ადრენალინის 
სისტემის აქტივაციასთან, ასევე ნეიროტროპული, კერძოდ, პრო-ადრენერგიული ეფექტის არსებობასთან.

მუმიო მაღალი ეფექტურობით ხასიათდება მიოკარდიუმს ინფარქტის დროს, რომელიც მიოკარდიუმში და 
განსაკუთრებით, ნეკროზის კერასა და პერიინფარქტულ ზონაში დარღვეული გაცვლითი და მარეგულირებელი 
პროცესების ნორმალიზაციაში ვლინდება (იზრდება გლიკოგენის შემცველობა ინფარქტისა და პერიინფარქტის 

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -
ქალის რექტალური სუპოზიტორების - SCHALI® Care–FV  გამოყენების ინსტრუქცია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 



ზონაში, ლიპიდების, ცხიმოვანი მჟავების, ფოსფოლიპიდების, ტრიგლიცერიდების, ადენოზინტრიფოსფატისა 
და ადენოზინდიფოსფატის,  კრეატინინფოსფორის მჟავის, რკინის, სპილენძის შემცველობა, სისხლის 
ტრანსფერინისა და  ცერულოპლაზმინის აქტივობა). 

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

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

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას, გულის კუნთის 
მუშაობის შესანარჩუნებლად, მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად,  სისხლძარღვების გამტარობის 
ნორმალიზაციისთვის, სისხლძარღვების ქსოვილების შეშუპების მოსახსნელად და სისხლძარღვების კედლებში 
მეტაბოლური პროცესების გასაუმჯობესებლად.

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

ჩვენებები:
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები:
• ათეროსკლეროზი 
• მიოკარდიტები შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებების დროს 
• გულის იშემიური დაავადება 
• გულის უკმარისობა
• არტერიული ჰიპერტონია 

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–FV  გამოყენების ინსტრუქცია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 


