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ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу

Жіночі ректальні супозиторії
SCHALI® Care–FG

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики захворювань шлунково-кишкового 
тракту SCHALI® Care-FG мають протимікробну і антитоксичну дію, відновлюють слизову оболонку 
шлунка, сприяють загоєнню виразок, покращують клітинний обмін і призначені для лікування та 
профілактики розладів шлунково-кишкового тракту.

ФОРМА ВИПУСКУ:
Капсули жирові профілактичні, 2г.

СКЛАД:
Масло какао, ефірні масла: троянди, ромашки, лакриці, чистотілу, гріффонії, гарбуза, SiO2/TiO2-

0.0006%.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і фітоекстрактів, в процесі 

поступового розчинення в прямій кишці, всмоктуються в слизову оболонку нижніх відділів прямої 
кишки, надають протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і покращують 
кровотік в капілярах.

Рослинні і мінеральні компоненти і їх складові за рахунок прямого впливу на мускулатуру 
кишечника і підвищення вивільнення ацетилхоліну із постгангліонарних нервових закінчень 
стимулюють рухову активність верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, зменшують 
протеолітичну активність шлункового соку, знижують кислотну продукцію, гальмують звільнення 
гастрину, зменшують вироблення пепсину.

Регулярне використання супозиторіїв покращують кровотік слизової оболонки шлунка, 
прискорює регенерацію епітеліальних клітин, надає антиxелікобактерну дію.

Антибактеріальна та антимікробна дія двоокису титану ґрунтується на його здатності 
дезактивувати ненасичені хімічні зв'язки пептидів, глікозидів тощо, забезпечуючи видалення 
шкідливих токсичних з'єднань, що надходять ззовні  - екзогенних, або зсередини ендогенних. Це, в 
свою чергу, спричиняє виражений ефект усунення симптомів різних патологій запального характеру. 
Двоокис титану також націлено покращує засвоєння кисню і глюкози, стимулює клітинний 
енергообмін та забезпечує швидку регенерацію пошкоджених і запалених тканин.

Активні компоненти супозиторіїв мають комплексну дію: знімають спазми, знеболюють, 
вбивають мікроби та стимулюють загоєння ран і виразок. Усуваються негативні симптоми в 
шлунково-кишковому тракті та організмі в цілому: діарея і дисбактеріоз, інтоксикація, порушення 
моторної функції кишечника; виявляється стабілізуюча дія на клітинну мембрану, запобігаючи таким 
чином, шкідливому впливові на печінку, і сприяючи відновленню уражених клітин печінки. 
Стимулюється зростання корисної мікрофлори, що сприяють відновленню кишкової функції.

Флавоноїди, що містяться в складі рослинних компонентів препарату, підсилюють антитоксичну 
функцію печінки, за рахунок прямого включення в окислювально-відновні реакції. Антиоксидантна 
та мембраностабілізуючі активності флавоноїдів у поєднанні із протизапальною і перерахованими 
вище властивостями  забезпечують захист гепатоцитів від шкідливого інфекційного та токсичного 
впливу різноманітних шкідливих факторів, тобто надає гепатопротекторний ефект.

Муміє стимулює білковотворну функцію печінки та її ретикулоендотеліальну систему, має 
слабкий спазмолітичний ефект. Гальмівний вплив на тонус кишечника пов'язаний із безпосереднім 
впливом на гладком'язові елементи кишкової стінки, а також із блокадою 
гістаміну-серотонінергічних структур кишечника. Муміє проявляє виразну жовчогінну дію, 
аналогічну за характером дії із холекинетиками. Муміє розслабляє тонус гладкої мускулатури 
жовчної протоки і сприяє кращому відтоку жовчі в кишечник, не змінюючи концентрацію 
холестерину і білірубіну в складі жовчі.
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Ромашка є одним із найкращих засобів лікування хронічних і гострих запалень слизової 
оболонки шлунка. Ромашка діє розслаблююче на гладку мускулатуру, тим самим знімає її спазми. 
Ромашка зменшує протеолітичну активність пепсину, має протизапальну дію. Завдяки наявності 
камазулена та ефірних масел, відзначено зниження перекисного окислення ліпідів, чим обумовлена 
антиоксидантна дія препарату.

Алкалоїдний комплекс чистотілу збуджує перистальтику кишечника, активує секрецію слини, 
пригнічує реактивність вегетативної нервової системи. Чистотіл допомагає регулювати метаболічні 
процеси, сприяє нормалізації травлення, надає аналгезуючий ефект.

Супозиторії мають як профілактичну дію, так і можуть застосовуватися під час комплексної 
терапії широкого спектру шлунково-кишкових і захворювань. Обволікають та м'яко заспокоюють 
слизову оболонку, підсилюють кровообіг, перешкоджають ішемії і пошкодженню стінки кишечника, 
сприяють регенерації ворсинок слизової оболонки кишечнику. Мають пом'якшувальною і 
протизапальну дію, усувають відчуття ректального дискомфорту (свербіж, печіння, подразнення). 
Надають тривалу зволожуючу дію на слизову оболонку прямої кишки.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки
• Хвороба Крона
• Виразковий неспецифічний коліт
• Гастрити
• Панкреатит хронічний
• Хронічний холецистит
• Хронічний гепатит
• Передциротичні стани
• Спайкова хвороба
• Ентероколіти
• Запори

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Застосовувати ректально.
Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками 

акуратно ввести супозиторій у задній прохід, лежачи на боці. Вводити по 1 супозиторію 2 рази / добу 
протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

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

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Не застосовувати під час вагітності.
В інших випадках протипоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:
Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі не 

вище 25 ° С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.
Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного 

на упаковці.

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