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Захворювання сечовидільної системи

Жіночі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики захворювань сечовидільної системи 
SCHALI® Care-FU мають протимікробну і регенерує дією, нормалізують сечовипускання, а також 
стимулюють захисні функції сечостатевої системи і підвищують загальну опірність організму.

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, надають 
регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах.

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. 
Бактерицидна і бактеріостатична дія сприяє поліпшенню стану органів малого тазу.

Антибактеріальну дію супозиторіїв також пов'язано з наявністю в прополісі цілого спектра 
ефірних масел і фітонцидів різних рослин. Прополіс містить велику кількість біологічно 
активних речовин, що володіють імуномодулюючими властивостями (біофлавоноїди, цинк, 
полісахариди) і підвищують фагоцитарну активність імунних клітин.

Муміє володіє яскраво вираженими протизапальними властивостями, які проявляються не 
тільки в відношенні ексудативної, але і проліферативної фази запального процесу. Муміє 
проявляє помітну діуретичну дію (діуретичний ефект пов'язаний з вмістом в муміє гіпурової 
кислоти, яка має сечогінну дію, а також з протизапальними властивостями препарату). У 
механізмі протизапальної дії муміє певну роль відіграє також його вплив на гіпофіз-адреналову 
систему, на обмін катехоламінів, а також його регенеруючу дію, протимікробні, антитоксичні, 
антигіпоксичні і адаптогенні властивості.

Протизапальний ефект квіток ромашки заснований в першу чергу на здатності біологічно 
активних компонентів, що входять до її складу, інгібувати ферменти циклооксигеназу і 
ліпоксигеназу, внаслідок чого знижується продукція простагландинів і лейкотрієнів та 
зменшується активність запального процесу.

Чистотіл активує неспецифічні реакції імунітету, підсилює природну резистентність 
організму, підвищує ефективність Т- і В-ланок імунної системи, відновлює пригнічені імунні 
реакції, підсилює фагоцитоз.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичною дією, так і при комплексній 
терапії широкого спектру захворювань сечовидільної системи. Перешкоджає кристалізації  
мінеральних компонентів і утворення каменів і піску в сечовивідних шляхах, а також регулює 
баланс колоїдів і кристалоїдів сечі.

Регулярне застосування супозиторіїв підсилює  діурез, а також підвищує виведення сечової 
кислоти у пацієнтів з уратними конкрементами в нирках, внаслідок чого відбувається 
вимивання піску і дрібних конкрементів, а також зменшення розмірів великих конкрементів.

Препарат має гіпоалергенні властивості.
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ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• Пієлонефрит
 • Сечо-сольовий діатез
 • Уретрит
 • Цистит
 • Нейрогенний сечовий міхур
 • Нетримання сечі

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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