
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების  -
კანის მოვლის მარეგენერირებელი სპრეი - 

SCHALI® Care Dermic
გამოყენების ინსტრუქცია

აუტოიმუნური და დერმატოლოგიური დაავადებები

 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების  -
კანის მოვლის მარეგენერირებელი სპრეი -

SCHALI® Care–Dermic
გამოყენების ინსტრუქცია

აუტოიმუნური და დერმატოლოგიური დაავადებები

კანის მოვლის მარეგენერირებელი სპრეი SCHALI® Care Dermic  (აუტოიმუნური და 
დერმატოლოგიური დაავადებები) წარმოადგენს უნივერსალურ პროფილაქტიკურ ჰიგიენურ ასეპტიკურ, 
ანტისეპტიკურ საშუალებას გარეგანი გამოყენებისთვის, სხვადასხვა გენეზისის კანის დაავადებებისას.

გამოშვების ფორმა:
ასეპტიკური ანტისეპტიკური სუსპენზია ადგილობრივი გამოყენებისთვის. 
15 მლ პოლიპროპილენის დოზატორები სპრეით 

შემადგენლობა:
შეიცავს ეკოლოგიურად სუფთა, მცენარეული მინერალური წარმოშობის ბიოკომპონენტს. 
სპირტი, ტიტანის დიოქსიდი, გაწმენდილი წყალი. 

მოქმედების მექანიზმი:
ასეპტიკური ანტისეპტიკური სუსპენზიის - SCHALI® Care Dermic სპრეის  შემადგენლობაში შემავალი 

მინერალური წარმოშობის ბიოკომპონენტი შეიცავს QD SCHALI® კომპლექსის არაგაჯერებული ბმების მქონე 
განსაკუთრებული კლასის მეტალოიდური ნახევრადგამტარების - ტიტანის დიოქსიდის კრისტალური გისოსის 
ფრაგმენტებს, რომელიც მომატებული კატალიზური მოქმედების ელემენტს წარმოადგენს.  პრეპარატის 
მოქმედების მექანიზმი ეფუძნება ტოქსიკური შენაერთების ზედაპირულ მონაკვეთებზე თავისუფალი ქიმიური 
ბმების ენერგეტიკული ნეიტრალიზაციის პრინციპს, კატალიზური რეაქციის შედეგად გამომუშავებული ჟანგბადის 
კომპლემენტარული ატომების დახმარებით მათი გაჯერების გზით. ჟანგბადის აქტიური ფორმები ხელს უწყობს 
ოქსიგენაციას და სისხლით მომარაგებისა და მეტაბოლური პროცესების გაუმჯობესებას ქსოვილებში, 
ასტიმულირებს აღდგენის პროცესებს ხრტილოვანი ქსოვილის უჯრედშორის ნივთიერებაში, ასევე აღადგენს 
ქსოვილებში დარღვეულ ენერგოგაცვლას, და ხელს უწყობს ორგანიზმის იმუნური პასუხის გაძლიერებას.

ეს ტკივილის, ქავილის, გაღიზიანების, შეშუპების სწრაფად და ეფექტურად მოხსნის, ორგანიზმის 
ადაპტაციური შესაძლელობების გაზრდის საშუალებას იძლევა.

სპრეის რეგულარული გამოყენება აუმჯობესებს მიკროცირკულაციას და ხელს უწყობს ეპითელიუმში 
რეგენერაციული პროცესების გაძლიერებას. სტიმულირდება ქსოვილების რეგენერაცია და ძლიერდება 
ქონდროციტების წარმოქმნა მათი მიტოზის (გაყოფის) სტიმულაციის ხარჯზე. 

პროდუქტი გამოიყენება როგორც პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე მონოთერაპიის სახით, 
იმუნოსარეაბილიტაციო ზომების განხორციელებისას, კერძოდ, გადატანილი დაავადების შემდეგ არასრული 
გამოჯანმრთელებისას, ასევე აუტოიმუნურ სისტემურ და დერმატოლოგიურ დაავადებათა ფართო სპექტრის 
კომპლექსური თერაპიისას, ანტიბიოტიკებსა და ანტივირუსულ საშუალებებთან ერთად. 

მარეგენერირებელი სპრეი SCHALI® Care Dermic ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს სისტემური 
აუტოიმუნური დაავადებებების კანზე გამოვლინებების ფოტოდინამიკურ თერაპიაში ლაზერის შუქსა და 
აპარატული თერაპიის სხვა საშუალებებთან კომბინაციაში. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების  -
კანის მოვლის მარეგენერირებელი სპრეი - SCHALI® Care Dermic  გამოყენების ინსტრუქცია აუტოიმუნური და დერმატოლოგიური დაავადებები



ჩვენებები:
• ეგზემა
• ატიპიური დერმატიტი
• ფსორიაზი
• სისტემური წითელი მგლურა
• რევმატოიდული ართრიტი 
• სისტემური სკლეროდერმია
• აუტოიმუნური თირეოიდიტი 
• კანის მოვლა კოსმეტიკური პროცედურების შემდეგ (პირსინგი, ტატუაჟი, დეპილაცია)
• მიკრობებისგან დაცვა საზოგადოებრივ ადგილებსა და ბუნებაში

გამოყენების წესი:
პრეპარატი მზადაა გამოყენებისთვის. 
კანის საფარის შეხორცებისა და აღდგენის პროცესის დასაჩქარებლად ხდება  ანთებების, კანის დაზიანებებისა 

და ჭრილობების ზედაპირზე დაპკურება, ჭრილობებისა და ფისტულების გზების ტამპონებით დამუშავება, 
პრეპარატით დასველებული დოლბანდის ტამპონების დაფიქსირება.

გვერდითი მოვლენები:
გვერდითი მოვლენები არაა გამოვლენილი. 
არ ვითარდება დამოკიდებულება და არ ჩნდება შეწყვეტის სინდრომი. 

შენახვის წესები:
პროდუქტი უნდა ინახებოდეს დაუზიანებელ შეფუთვაში გრილ ადგილზე, არაუმეტეს 15°С ტემპერატურაზე.

ვარგისიანობის ვადა:
ვარგისიანობის ვადა შეადგენს გამოშვების თარიღიდან 3 წელს. 
არაა რეკომენდირებული 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  -
კანის მოვლის მარეგენერირებელი სპრეი - SCHALI® Care Dermic  გამოყენების ინსტრუქცია აუტოიმუნური და დერმატოლოგიური დაავადებები


