
7/28/2014 1

კამელინი

გზა სიცოცხლისაკენ
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კამელინი
პრეპარატ “კამელინის” שემქმნელი
ბენედიქტე (ძაგული) მაღლაკელიძე

(1907-1974),

ყველაფერი ერთი შეხედვით ბანალური
ისტორიით დაიწყო
გვიან ღამით ცნობილი ქირურგთაბ ბატონ
ბენედიქტე (ძაგული) მაღლაკელიძესთან
დაჭრილი მამაკაცი მოიყვანეს, იგი
სისხლიდან იცლებოდა და სასწრაფოდ
საავადმყოფოში გადაყვანას და ოპერაციას
საჭიროებდა. დრო კი არ ითმენდა, იცოდა
რა თაფლის თვისებები ბატონმა ძაგულიმ
ჭრილობა თაფლით დაამუშავა, პაციენტი
სიკვდილს გადაურჩა და მცირე დროში
სრულიად გამოჯანმრთელდა. ამ
შემთხვევის შემდეგ ცნობილ ქირურგს
უჩნდება დიდი ინტერესი თაფლის
სამკურნალოწამლო საშუალებად
გამოყენებისა. 
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კამელინი
კონსტანტინე ერისთავი

(1889-1975)
• ქართველი ქირურგი და

საზოგადო
• მოღვაწე. მედიცინის

მეცნიერებათა
• დოქტორი, პროფესორი,
• საქართველოს მეცნიერებათა
• დამსახურებული მოღვაწე, 
• მეცნიერებათა აკადემიის
• აკადემიკოსი, 
• საქართველოს სახელმწიფო

პრემიის
• ლაურეატი. 
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კამელინი
პრეპარატ “ კამელინზე” მომუშავე სამეცნიერო

ექიმ– მკვლევართა ჯგუფი
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კამელინი
100%  ნატურალური, ეკოლოდიურად სუფთა პროდუქტი

მაღალეფექტური

არ იწვევს ალერგიას

გამოირჩევა ორგანიზმში შეყვანის გზების მრავალფეროვნებით
ინექციები, პერორალური, გარეგანი, ინსტილაციური, 

იმპრეგნაციული,
რექტალური, ვაგინალური

არატოქსიური
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კამელინი- M1, საინექციო ხსნარი

• ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
იმუნომოდულატორი, ანტიოქსიდანტი

• ფარმაკოლოგიური თვისებები: ”კამელინ- M1” 
-ს გააჩნია –ს გააჩნია
იმუნომოდულატორული აქტივობა. იგი
აძლიერებს ჰუმორულ და უჯრედოვან
იმუნიტეტს. „ კამელინ– M2“–ის ორგანიზმში
შეყვანის შედეგად ხდება iL-1, iL-6  და iL-12  
ციტოკინინების გამონთავისუფლება. „ 
კამელინი M2“ იღებს მონაწილეობას
უჯრედოვანი იმუნიტეტის განვითარებაში და
T- ლიმფოციტურ რეაქციებში, მათ შორის
პერიფერიული ლიმფოციტების მიტოგენეზის
გაძლიერებაში,  T – ჰელპერებისა და T –
ციტოტოქსიური უჯრედების თანაფარდობის
გაზრდაში, მაკროფაგების მიერ
მიკროორგანიზმების და სიმსივნური
უჯრედების საწინააღმდეგო მოქმედების
გაძლიერებაში და Tc – უჯრედების
შემცირებაში. კამელინი ეფექტურია, როგორც
ანტივირუსული, ანტიბაქტერიელი, 
ანტიოქსიდანტური საშუალება.  ახდენს
ანტიპროლიფერაციულ,  ანთების
საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტს, 
შემაკავებლად მოქმედებს სიმსივნურ
ზრდაზე.  „ კამელინ– M2“ აქტიურად
მონაწილეობს ქსოვილების შეხორცებასა და
რეპარაციაში, ხელს უწყობს კოლაგენის
ჩალაგებას დაზიანების ადგილას.

მიღების წესი: ინექციები 2,0 მლ კეთდება
დღეში ორჯერ ინტრაუსკულარულად, 
დილით და საღამოს.კამელინი-მ1 შეგვყავს
ღრმად დუნდუო კუნთში ნელი ტემპით, 
წყვეტილად, 20-25 წამიანი ინტერვალებით
ცალკეულ ულუფებს შორის. მკურნალობის
კურს ოცი დე. კურსებს შორის შესვენება რვა
დღე. მკურნალობის ხანგრძლივობა 2 -დან 5 
თვემდე. საჭიროების შეთხვევაში
შესაძლებელია შემანარუნებელი
მკურნალობის გახანგრძლივება.

-რევმატიული ანთებითი დაავადებების -
ოსტეოქონდროზის მათ შორის
გართულებული ფორმების (რეაქტიული
სინოვიტი, ბეიკერის ცისტა, ბურსიტი, 
ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის
ოსტეოქონდროზის სამკურნალოდ
გამოიყენება ფიზიოთერაპიული მეთოდი, 
კერძოდ ელექტროფორეზი

მიღების წესი: ინექციები 2,0 მლ კეთდება
დღეში ორჯერ ინტრაუსკულარულად, 
დილით და საღამოს.კამელინი-მ1 შეგვყავს
ღრმად დუნდუო კუნთში ნელი ტემპით, 
წყვეტილად, 20-25 წამიანი ინტერვალებით
ცალკეულ ულუფებს შორის. მკურნალობის
კურს ოცი დე. კურსებს შორის შესვენება რვა
დღე. მკურნალობის ხანგრძლივობა 2 -დან 5 
თვემდე. საჭიროების შეთხვევაში
შესაძლებელია შემანარუნებელი
მკურნალობის გახანგრძლივება.

-რევმატიული ანთებითი დაავადებების -
ოსტეოქონდროზის მათ შორის
გართულებული ფორმების (რეაქტიული
სინოვიტი, ბეიკერის ცისტა, ბურსიტი, 
ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის
ოსტეოქონდროზის სამკურნალოდ
გამოიყენება ფიზიოთერაპიული მეთოდი, 
კერძოდ ელექტროფორეზი
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კამელინი- M1, საინექციო ხსნარი, ჩვენებები

1. ვირუსული ინფექციები;
2. ბაქტერიული ინფექციები;
3. სოკოვანი ინფექციები;
4. პოლინეიროპათიები;
9      პოსოპერაციული პერიოდი

10. ტრავმები

ვირუსული ზედა რესპირატორულუ
დაავადება

გრიპი

ფრჩხილის სოკო

ბაქტერიები:
1.ქლამიდიები
2.რიკეტსიები
3.მიკოპლაზმები
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კამელინი-1, ჩვენებები, გაგრძელება
უროლოგური და სიმსივნური დაავადებები
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კამელინი-1, ჩვენებები, გაგრძელება
ოსტეოართრიტები, ხერხემლის ოსტეოხონდროზისახსრების–
დეგენერაციულ
დისტროფიული დაავადებები;
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კამელინი - M3-!კაფსულები
ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  იმუნომოდულატორი, 
ანტიოქსიდანტი.
ფარმაკოლოგიური თვისებები: „ კამელინ– M2“ –ს გააჩნია
იმუნომოდულატორული აქტივობა. იგი აძლიერებს
ჰუმორულ და უჯრედოვან იმუნიტეტს. „ კამელინ– M2“–ის
ორგანიზმში შეყვანის შედეგად ხდება iL-1, iL-6  და iL-12  
ციტოკინინების გამონთავისუფლება. „ კამელინი M2“ 
იღებს მონაწილეობას უჯრედოვანი იმუნიტეტის
განვითარებაში და T- ლიმფოციტურ რეაქციებში, მათ
შორის პერიფერიული ლიმფოციტების მიტოგენეზის
გაძლიერებაში,  T – ჰელპერებისა და T –ციტოტოქსიური
უჯრედების თანაფარდობის გაზრდაში, მაკროფაგების
მიერ მიკროორგანიზმების და სიმსივნური უჯრედების
საწინააღმდეგო მოქმედების გაძლიერებაში და Tc –
უჯრედების შემცირებაში. კამელინი ეფექტურია, როგორც
ანტივირუსული, ანტიბაქტერიელი, ანტიოქსიდანტური
საშუალება.  ახდენს ანტიპროლიფერაციულ,  ანთების
საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტს, 
შემაკავებლად მოქმედებს სიმსივნურ ზრდაზე.  „ 
კამელინ– M2“ აქტიურად მონაწილეობს ქსოვილების
შეხორცებასა და რეპარაციაში, ხელს უწყობს კოლაგენის
ჩალაგებას დაზიანების ადგილას.

მიღების წესი: კაფსულები
მიიღება 3–ჯერ დღეში, საკვების
მიღებამდე 30 წუთით ადრე
წყალთან ერთად.
მკურნალობის კურსი 20 დღე, 
კურსებს შურის შესვენება 8 დღე. 
მკურნალობის ხანგრძლივობა 2–5 
კურსი (2–5 თვე), საჭიროების
შემთხვევაში, შესაძლებელია
შემანარჩუნებელი მკურნალობის
გახანგრძლივება.

გრიპი
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კამელინი-M3,მალამო

გამოყენების წესი:
მალამო თხელ ფენად ისმევა
დაზიანებულ უბანზე, შესაძლებელია
დოლბანდის ნახვევის გაკეთება.  
ალამოს აპლიკაცია ხდება დღეში 2-
3-ჯერ. მკურნალობის ვადა
განისაზღვრება ჩვენების მიხედვით.

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების
საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური
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კამელინი-მ3, მალამო
ჩვენებები: კანის რბილი ქსოვილების ჩირქოვანი და ხანგრძლივად შეუხორცებელი ჭრილობები, 

ტროპიკული წყლულები, ფურუნკული, პანარიციუმი, ნაწოლები. სახსრების რავმატიული
დაავადებები- ოსტეოართრიტები, ხერხემლის ოსტეოქონდროზი

ტროპიკული
წყლული

•რევმატიული ანთებითი დაავადებების -
ოსტეოქონდროზის მათ შორის
გართულებული ფორმების (რეაქტიული
სინოვიტი, ბეიკერის ცისტა, ბურსიტი, 
ტენდოვაგინიტი) და ხერხემლის
ოსტეოქონდროზის სამკურნალოდ
გამოიყენება ფიზიოთერაპიული
მეთოდი, კერძოდ ულტრაფონოფორეზი

პანარიციუმი

ფურუნკული
დამწვრობა

ნაწოლები
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კამელინი- M 4, რექტალურ-ვაგინალური
სუპოზიტორიები

• მიღების წესები: მოზრდილებში 1 
სანთელი დეში 1-2-ჯერ
რექტალურად ან ვაგინალურად

• ბავშვებში 5-დან 12 წლამდე ასაკის
ბავშვებში დიური დოზა შეადგენს
ერთ სანთელს. 12 წლის ასაკის ზევით
ინიშნება ინსტრუქციაში
მითითებული დოზა

ფარმაკოლოგიური მოქმედება:
გააჩნია ანთების საწინააღმდეგო, 

ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი, 
აჩქარებს რეგენერაციის
პროცესებს, აძლიერებს
ადგილობრივი იმუნური
ბარიერის ფუნქციონირებას.
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. 

კამელინი- M4
ჩვენებები: ვაგინალური ინფექციები, მათ შორის ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი გენეზის. 
საშვილოსნოს ყელის ანთებითი დაავადებების, საშვილოსნოს ყელის ეროზიები, სწორი ნაწლავის
ნახეთქები, ჰემორეა, უროლოგიური დაავადებები (ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტი, 
ქრნიკული ურეთრიტი)

საშვილოსნოს ყელის
ეროზიები

ბუასილი

სწორი ნაწლავის ლორწოვანი
გარსის ანთება

სწორი ნაწლავის
ნახეთქები,
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კამელუნფლუ, სპრეი ადგილობრივი გამოყენების

• მიღების წესი:  ფლაკონს იკავებთ
ვერტიკალურ მდგომარეობაში და
აფრქვევთ პირის ღრუში-ყელში.

• მოზრდიებში, ყოველი პროცედურის
დროს კეთდება 4 გაფრქვევა, 3-6 ჯერ
დღე ღამეში. საჭიროების
შემთხვევაში შესაძლებელია
მურნალობის გახანგრძლივება

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
ანტისეპტიკური, ანთების
საწინააღმდეგო

ფარმაკოლოგიური თვისებები:
”კამელინფლუ”-ს გააჩნია ანთების
საწინააღმდეგო, 
ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი, 
აგრეთვე ანტიბაქტერიული, 
ანტივირუსული და სოკოვანი
ინფექციების საწინააღმდეგო
მოქმედება
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კამელინფლუ გამოყენების ჩვენებები: 
პირის ღრუს და ყელის ინფექციები: ფარინგიტი, ლარინგიტი, 
(კატარალური ანგინა), სტომატიტი, წყლულოვანი გინგივიტი. 
როგორც დამხმარე საშუალება ქრონიკული ტონზილიტის დროს

ფარინგიტი

ლარინგიტი

სტომატიტი

წყლულოვანი
გინგივიტიტონზილიტი
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კამელინის მიღების უსაფრთხოება
დასახელებ
ა

გვერდითი
მოვლენები

უკუჩვენებ
ა

ბავშვებში ორსულო
ბა , 
ლაქტაცია

ჭარბი დოზირება სიფრთხილე
ავტომანქანის
მართვის ან
დანადგარებთან
მუშაობისას

კამელინი-M1, 
ამპულები

თერაპიულ დოზებში
არატოქსიურია, არ
ახასიათებს გვერდითი
მოვლენები. შესაძლებელია
ინდივიდუალური
ჰიპერმგრძნობელობა
სამკურნალო საშუალების
კომპონენტების მიმართ

მომატებული
მგძნობელობა
შემადგენელი
კომპონენტების
მიმართ

5 წლამდე ასაკის
ბავშვებში ინიშნება
მხოლოდ ექიის
რეკომენდაციით.
5-12 ასაკის ბავშვებში
დღიური დოზა შეადგენს
1.0 მლ-ს

უკუჩვენებარ
არის
გამოვლენილი

გადაჭარბებული
დოზირების შემთხვევაში
უკუჩვენებები არ არის
გამოვლენილი

პრეპარატის მიღება
სიფრთხილეს არ
მოითხოვს

კამელინი-M2, 
კაფსულები

თერაპიულ
დოზებშიარატოქსიურია, არ
ახასიათებს გვერდითი
მოვლენები. შესაძლებელია
ინდივიდუალური
ჰიპერმგრძნობელობა
კომპონენტების მიმართ

მომატებული
მგძნობელობა
შემადგენელი
კომპონენტების
მიმართ

- უკუჩვენებარ
არის
გამოვლენილი

გადაჭარბებული
დოზირების შემთხვევაში
უკუჩვენებები არ არის
გამოვლენილი

პრეპარატის მიღება
სიფრთხილეს არ
მოითხოვს

კამელინი-M3
მალამო

შსაძლებელია
ინდივიდუალური
ჰიპერმგრძნობელობის
გამოვლენა სამკურნაო
საშუალების კომპონენტების
მიმართ

მომატებული
მგძნობელობა
შემადგენელი
კომპონენტების
მიმართ

უკუჩვენებარ
არის
გამოვლენილი

გადაჭარბებული
დოზირების შემთხვევაში
უკუჩვენებები არ არის
გამოვლენილი

პრეპარატის მიღება
სიფრთხილეს არ
მოითხოვს

კამელინი-M4
სუპოზიტორიებ
ი

თერაპიულ
დოზებშიარატოქსიურია, არ
ახასიათებს გვერდითი
მოვლენები. შესაძლებელია
ინდივიდუალური
ჰიპერმგრძნობელობა
კომპონენტების მიმართ

მომატებული
მგძნობელობა
შემადგენელი
კომპონენტების
მიმართ

5-დან 12 წლამდე ასაკის
ბავშვებში დღიური
დოზა შეადგენს ერთ
სანთელს. 12 წლის ასაკის
ზემოთ ინიშნება
ინსტრუქციაში
მითითებული დოზა

უკუჩვენებარ
არის
გამოვლენილი

გადაჭარბებული
დოზირების შემთხვევაში
უკუჩვენებები არ არის
გამოვლენილი

პრეპარატის მიღება
სიფრთხილეს არ
მოითხოვს

კამელინფლუ, 
სპრეი, 
ადგილობრივი
გამოყენების

თერაპიულ დოზებში
არატოქსიურია, არ
ახასიათებს გვერდითი
მოვლენები. შესაძლებელია
ინდივიდუალური
ჰიპერმგრძნობელობა
სამკურნალო საშუალების

კომპონენტების მიმართ

მომატებული
მგძნობელობა
პრეპარატის
შემადგენელი
კომპონენტების
მიმართ

- არ არის
შესწავლილი

გადაჭარბებული
დოზირების შემთხვევაში
უკუჩვენებები არ არის
გამოვლენილი

არ ახდენს მოქმედებას
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პროფილაქტიკა
რატომ?

• 80-90% რესპირატორული ინფექციები
ვირუსული წარმოშობისაა
(ვირუსული ინფექციების მკურნალობა
ანტიბიოტიკებით ხშირად ნაკლებეფექტურია)

. ბაქტერიული დაავადებები
• ონკოლოგიური დაავადებების პრევენცია

(გართულებები, დაკარგული დრო, მატერიალური
დანახარჯები)

არანაირი ავადმყოფობა!

მიზანი
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კამელინი

მადლობთ
ყურადღებისთვის


