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ІНСТРУКЦІЯ
для застосування засобу профілактичного гігієнічного

Фотоактивний гідрогель для догляду за порожниною рота 
 SCHALI® Dental Care

Якісний повсякденний догляд за порожниною рота 

Фотоактивний* гідрогель для догляду за порожниною рота SCHALI® Dental Care 
(Якісний повсякденний догляд за порожниною рота) є універсальним профілактичним 
гігієнічним антимікробним засобом для повсякденного догляду за порожниною рота. 
Підтримує природний баланс мікрофлори ротової порожнини, освіжає подих, загоює 
пошкодження ясен. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 
Фотоактивний гідрогель у дозуючому пристрої.

СКЛАД:
Містить екосприятливий біокомпонент  рослинного мінерального походження.
ПОВНИЙ склад: Hydrogenated Starch Hydrolysate, Glycerin, Hydrated Silica, Aqua, Sodium 

Lauroyl Sarcosinate, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Sodium              
Saccharin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Aroma,                  
Limonene, Linalool.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Фотоактивна композиція гідрогелю на основі фотосенсибілізуючого кристали комплексу 

QD SCHALI забезпечує високоефективний каталіз активних форм кисню (синглетний кисень). 
Активні форми кисню сприяють оксигенації і поліпшенню кровопостачання і метаболічних 
процесів у тканинах, також відновлюють порушений енергообмін у тканинах. При потраплянні 
на зубні і м’які тканини порожнини рота гідрогель утворює поверхневий біоактивний захисний 
лікувальний шар, який не дозволяє розмножуватися бактеріям, позбавляючи їх можливості 
прикріплятися до клітин слизової оболонки порожнини рота, запобігає утворенню хімічних і 
механічних пошкоджень, забезпечує запечатування відкритих дентинних канальців 
(десенсибілізуюча дія), стимулює синтез АТФ, активізує транспортування кисню і поживних 
речовин.

Гідрогель має бактерицидний ефект щодо найпростіших, а також споро- і не 
спороутворюючих анаеробних облігатних мікроорганізмів, ефективно знищує бактерії, які 
можуть накопичуватися на зубах, викликаючи запальні процеси в м’яких тканинах порожнини 
рота і неприємний запах, і забезпечує фізіологічний комфорт, профілактику і лікування 
інфекційних (бактеріальних і вірусних) уражень порожнини рота і горла.

Ефірні компоненти екстракту шавлії є природним потужним антиоксидантом, що грає 
важливу роль у збереженні цілісності клітинної мембрани і відновленні епітелію слизової 
оболонки ротової порожнини, мають кровоспинні властивості, а також високу протикарієсну 
активність.

Регулярне застосування гідрогелю попереджає утворення або збільшення клиновидних 
дефектів шийки зуба при чищенні демінералізованих поверхонь дентину, має 
мембранстабілізуючу і захисну дію, посилює проліферацію пошкоджених клітин слизової 
оболонки ясен, прискорює процес загоєння ран, сприяє синтезу колагену і утворення 
грануляційної тканини.

__________________
*Под воздействием света широкого диапазона излучения (от ультрафиолетового до инфракрасного) 

светочувствительные кристаллы серии QD SCHALI® инициируют интенсивное выделение активных форм 
кислорода. 
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Продукт застосовується як гігієнічний засіб з метою щоденного догляду, профілактики і при 
комплексній терапії стоматологічних захворювань.

Всі продукти серії SCHALI® Dental-Care на основі фотосенсибілізуючих кристалів серії 
QDSCHALI® можуть застосовуватися як окремо, так і в поєднанні один з одним, а також у 
поєднанні з лазерними зубними щітками, фотодинамічною терапією та іншими видами 
апаратної терапії.

Препарат має гіпоалергенну дію.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Утворення зубного каменю 
• Карієс 
• Періодонтити
• Пародонтити
• Пародонтоз 
• Пульпіти (фіброзний, гіпертрофічний)
• Гінгівіт (катаральний, виразково-некротичний, гіпертрофічний, атрофічний)
• Стоматити (катаральні, виразкові та афтозні)
• Глосити (гострий і хронічний)
• Фарингіти (гострий і хронічний)
• Тонзиліти (гострий і хронічний)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Препарат готовий до застосування.
Нанести невелику кількість гелю на чисту щетину зубної щітки і чистити зуби, як зазвичай. 

Після чистки зубів рекомендується використання лосьйону SCHALI® Dental Spray.
При одночасному використанні терапевтичного лазерного пристрою серії ТЛУ 

SCHALI®-Pro і фотоактивного гідрогелю SCHALI® Dental Care виявляється потужний 
синергетичний ефект. 

ПОБІЧНІ ДІЇ:
Побічних дій не виявлено.
Не розвивається залежність і не виникає синдром скасування.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ:
Гідрогель необхідно зберігати в непошкодженій упаковці за температури не вище +15 ºС, 

подалі від пристроїв електромагнітного випромінювання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності – 3 (три) роки.
Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби серії SCHALI® Care виробляються за ліцензією № 286-S.
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