
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОРРЕКТОР ОСАНКИ ЭЛАСТИЧНЫЙ
Показания к применению:
Корректор осанки рекомендуется использовать при искривлениях позвоночника (сколиозах, 
кифозах), крыловидных лопатках. Корректор осанки предотвращает развитие сутулости, 
формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных 
с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
других систем). Обеспечивает разведение пояса верхних конечностей и разгрузку тел позвонков 
с сохранением нормального тонуса мышц.
 • Корректирует неправильную осанку и предупреждает сутулость
 • Эффективное средство для профилактики и исправления неправильной осанки и сутуло- 
         сти плеч
 • Может быть отрегулирован при необходимости по степени фиксации (от мягкой до сильной)
 • Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища 
Применение
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Корректор осанки 
рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Закрепить корректор 
осанки на животе с помощью застежки «липучка». Пропустить ремни корректора при 
расправленных плечах под мышками и закрепить их на спине с помощью застежки «липучка». 
Длительность ношения реклинатора:
– начинать от 2-4 часов в день, постепенно доводить до 10-12 часов.
– индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач.
Противопоказания: 
Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья

Уход за изделием: 
Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35º С.
При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не 
гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). 
Не подвергать сухой химической чистке.
Меры предосторожности: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей
Состав: полиэфир - 44%(polyether), латекс - 30% (latex), х/б - 9% (cotton), пенополиуретан- 
9% (penopoleuritan), капрон - 8% (kapron).
Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5ºС до +40ºС, беречь от 
прямых солнечных лучей.
Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения 
производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.
Дата производства: см. на упаковке.
Размер: см. на упаковке.
Сделано по заказу: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, 
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,
e-mail:info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

 Производитель: ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Березинская, 24-А, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.
Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6,
тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.
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Наименование
измерения

Размеры Максимальное
отклонениеS / M L / XL XXL

Обхват грудной клетки
на уровне лопаток, см 64-89 90-116 117-130 ± 1,0 см 

Схема надевания:

АРТ.  2001

9001:2008
13485:2010

REF MTI002



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

КОРЕКТОР ПОСТАВИ ЕЛАСТИЧНИЙ
Показання до застосування:
Коректор постави рекомендується використовувати при викривленнях хребта (сколіозах, 
кіфозах), крилоподібних лопатках. Коректор постави запобігає розвитку сутулості, формує 
звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох захворювань, пов’язаних з 
неправильною поставою (порушення дихальної, серцево-судинної, травної і інших систем). 
Забезпечує розведення поясу верхніх кінцівок і розвантаження тіл хребців із збереженням 
нормального тонусу м’язів.
 • Корегує неправильну поставу і попереджає сутулість
 • Ефективний засіб для профілактики і виправлення неправильної постави і сутулості плечей
 • Може бути відрегульований при необхідності за ступенем фіксації (від м'якої до сильної)
 • Еластичні ремені комфортно розташовуються навколо тулуба 
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Коректор постави рекомендується 
надягати безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Закріпіть коректор постави на животі 
за допомогою застібки «липучка». Пропустіть ремені коректора при розпрямлених плечах під 
пахвами і закріпіть їх на спині за допомогою застібки «липучка». 
Тривалість носіння реклінатора:
– Починати від 2-4 годин в день, поступово доводити до 10-12 годин.
– Індивідуальний режим і терміни носіння визначає лікар.
Протипоказання: 
Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Догляд за виробом:  
Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.
При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не 
прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). 
Не піддавати сухому хімічному чищенню.
Запобіжні засоби: не надягайте виріб під час застосування зігріваючих мазей.
Склад: поліефір - 44%(polyether), латекс - 30% (latex), бавовна - 9% (cotton), пінополіуретан 
- 9% (penopoleuritan), капрон - 8% (kapron).
Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від 
прямих сонячних променів.
Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності 
виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.
Розмір: див. на упаковці.
Дата виробництва: див. на упаковці.
Вироблено на замовлення: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442, 
Berneck, phone: +41 71 747 11 95, e-mail:info@medpack-group.com, fax: +41 71 747 11 91,
www.medpack-group.com. 

 Виробник: ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 
24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.
Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у 
межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених 
операторами).

Найменування
вимірювання

Розміри Максимальне 
відхиленняS / M L / XL XXL

Обхват грудей на 
рівні лопаток, см 64-89 90-116 117-130 ± 1,0 см 

Схема надягання:

АРТ.  2001

UA

9001:2008
13485:2010

REF MTI002


