
პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების - 
ფოტოაქტიური კბილის მათეთრებელი ჰიდროგელის - 

SCHALI® Dental White
გამოყენების ინსტრუქცია

მაღალი ხარისხის მათეთრებელი ეფექტი და სტომატოლოგიური 
დაავადებების პროფილაქტიკა 

 

3 ფურცლიდან - 1-ლი 



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების - 
ფოტოაქტიური კბილის მათეთრებელი ჰიდროგელის - 

SCHALI® Dental White
გამოყენების ინსტრუქცია

მაღალი ხარისხის მათეთრებელი ეფექტი და სტომატოლოგიური
 დაავადებების პროფილაქტიკა 

ფოტოაქტიური კბილის მათეთრებელი ჰიდროგელი SCHALI® Dental White (მაღალი ხარისხის 
მათეთრებელი ეფექტი და სტომატოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკა ) წარმოადგენს მაღალი ხარისხის 
პროფილაქტიკურ ჰიგიენურ საშუალებას კბილების გათეთრებისა და პირის ღრუს მოვლისთვის.

მათეთრებელი ფოტოაქტიური ჰიდროგელი SCHALI® Dental White განკუთვნილია კბილების 
კომბინირებული (მექანიკური და ფოტოაქტიური) წმენდისთვის, უზრუნველყოფს მაღალეფექტურ დამზოგავ 
გათეთრებას, ხსნის რბილ და მყარ კბილის ნადებს, ამაგრებს კბილის ემალს და თავიდან აცილებს ღრძილებისა და 
პირის ღრუს დაავადებებს.   

გამოშვების ფორმა:
ფოტოაქტიური ჰიდროგელი  15 მლ პოლიეთილენის ტუბებში 

შემადგენლობა:
შეიცავს ეკოლოგიურად სუფთა, მცენარეულ- მინერალური წარმოშობის ბიოკომპონენტს. 
სრული შემადგენლობა: წყალი, აკრილატები//C10-30 ალკილ აკრილატის კროსპოლიმერი, გუმიარაბიკი, 

ტრიეთანოლამინი, ნატრიუმის საქარინი, ფენოქსიეთანოლი, მეთილპარაბენი, ბუტილპარაბენი, ეთილპარაბენი, 
ჰიდროქსიპროპილ ციკლოდექსტრინი, ტიტანის დიოქსიდი, გლიცერინი, პროპილენ გლიკოლი, მენთოლი.  

მოქმედების მექანიზმი:
მათეთრებელი ჰიდროგელის შემადგენლობაში შემავალი QD SCHALI® კომპლექსის ფოტოაქტიური 

კრისტალები პირის ღრუს ლორწოვანთან კონტაქტისას გამოიმუშავებენ აქტიური (სინგლეტური) ჟანგბადის 
მოლეკულებს, რომლებიც მოქმედებს არა მხოლოდ ლორწოვანისა და კბილების ზედაპირზე, არამედ ასევე 
აღწევენ კბილისა და რბილი ქსოვილების სიღრმეში, სადაც ანეიტრალებენ ღრმა პიგმენტურ წარმონაქმნებს და 
ასტიმულირებენ რეგენერაციის პროცესებს.

აქტიური ჟანგბადის ზემოქმედებით ხდება კალციფიცირებული კბილის ნადების დაშლა, რაც უზრუნველყოფს 
მათ ოპტიმალურ გაწმენდას კბილების ზედაპირიდან, ხდება კბილის ქვის დარბილება და მოცილება, კბილის მუქი 
ნადების განეიტრალება, განსაკუთრებით, მწეველებში. ჰიდროგელი ხელს უწყობს ღრძილის ლორწოვანი გარსის 
გამკვრივებას და კბილ-ღრძილის ჯიბეების ლიკვიდაციას, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას კბილის ქვის 
მოცილების სტომატოლოგიური პროცედურის შემდეგ.

ჟანგბადის აქტიური ფორმები ხელს უწყობს ოქსიგენაციას და სისხლით მომარაგებისა და მეტაბოლური 
პროცესების გაუმჯობესებას ქსოვილებში, ასევე აღადგენს დარღვეულ ენერგოგაცვლას ქსოვილებში. პირის ღრუს 
კბილისა და რბილ ქსოვილებში, აძლიერებს ღრძილის ლორწოვანი გარსის დაზიანებული უჯრედების 
პროლიფერაციას, აჩქარებს ჭრილობების შეხორცების პროცესს, ხელს უწყობს კოლაგენის სინთეზს და 
გრანულაციური ქსოვილის წარმოქმნას. 

ჰიდროგელის რეგულარული გამოყენება ახდენს მძლავრ ანტიმიკრობულ, ანთების საწინააღმდეგო და 
მათეთრებელ მოქმედებას. 

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური საშუალება პროფილაქტიკის მიზნით სტომატოლოგიურ 
დაავადებათა პროფილაქტიკისა და კომპლექსური თერაპიისას. 

SCHALI® Dental Care სერიის ყველა პროდუქტი QD SCHALI® სერიის ფოტო-მასენსიბილიზირებელი 
კრისტალების ბაზაზე შეიძლება გამოიყენებოდეს როგორც ცალკე, ასევე ლაზერულ კბილის  ჯაგრისებთან, 
ფოტოდინამიკურ თერაპიასა და აპარატული თერაპიის სხვა საშუალებებთან კომბინაციაში. 

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.

3 ფურცლიდან - მე-2პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების - 
ფოტოაქტიური კბილის მათეთრებელი ჰიდროგელის -  SCHALI® Dental White  გამოყენების ინსტრუქცია

მაღალი ხარისხის მათეთრებელი ეფექტი და სტომატოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკა 



ჩვენებები:
• კბილის ქვის წარმოქმნა
• კარიესი
• პერიოდონტიტები
• პაროდონტიტები
• პაროდონტოზები
• პულპიტები (ფიბროზული, ჰიპეტროფიული) 
• გინგივიტი (კატარალური, წყლულოვან-ნეკროტული, ჰიპეტროფიული, ატროფიული)
• სტომატიტები (კატარალური, წყლულოვანო და აფტოზური)
• გლოსიტები (მწვავე და ქრონიკული)
• ფარინგიტები (მწვავე და ქრონიკული)
• ტონზილიტები (მწვავე და ქრონიკული)

გამოყენების წესი:
პრეპარატი მზადაა გამოყენებისთვის.
დაიტანეთ ჰიდროგელის მცირე რაოდენობა სუფთა კბილის ჯაგრისზე და გაიწმინდეთ კბილები 

ჩვეულებრივად.
რეკომენდირებულია კბილების გაწმენდა ფოტოაქტიური ჰიდროგელით SCHALI® Dental White არანაკლებ 

დღეში ორჯერ ორი კვირის განმავლობაში.
პროფილაქტიკური მიზნით კბილის ემალის გათეთრებისთვის რეკომენდირებული კურსი ჩატარებულ უნდა 

იქნას არანაკლებ სამ დღეში ერთხელ.
საუკეთესო შედეგის მისაღწევად რეკომენდირებულია გათეთრების ჩატარება ТЛУ SCHALI®-Pro სერიის 

თერაპიული ლაზერული მოწყობილობის დახმარებით. 
ТЛУ SCHALI®-Pro სერიის თერაპიული ლაზერული მოწყობილობისა და ფოტოაქტიური ჰიდროგელის  

SCHALI® Dental White კომბინირებული გამოყენება უზრუნველყოფს მძლავრ სინერგიულ ეფექტს.
კბილების წმენდებს შორის შუალედში რეკომენდირებულია ლოსიონიოს SCHALI® Dental Spray 

გამოყენება.

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 - 
ფოტოაქტიური კბილის მათეთრებელი ჰიდროგელის -  SCHALI® Dental White  გამოყენების ინსტრუქცია

მაღალი ხარისხის მათეთრებელი ეფექტი და სტომატოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკა 


