
ИнструкцИя по ИспользованИю
корректор осанкИ эластИчный  
с ребрамИ жесткостИ
показания к применению:
Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует неправильную осанку, уменьшает боли в 
верхнем отделе спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или артритом, предотвра-
щает деформации позвоночника. Применяется в период реабилитации после операций и травм 
грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни удерживают плечи в правильном положении. 
Металлические ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать позвоночник прямо.
 • Два ребра жесткости помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку.  Ребра 
при необходимости можно моделировать в зависимости от требуемой степени фиксации. 
 • Широкие ремни корректора мягко распределяют давление на плечи 
 • Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища, удерживая изделие в 
правильном положении. 
применение
Реклинатор рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Закрепить 
корректор осанки на животе с помощью застежки «липучка». Убедитесь, что ребра жесткости 
расположены симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить ремни реклинатора 
под мышками и перекрестить их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте эластичные 
ремни под грудной клеткой. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. 
рекомендованная длительность ношения корректора:
– начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов 
в день без перерыва или до 6 часов в день с перерывами по 2 часа;
– 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:
Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения 
должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание 
изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.
состав: полиэфир - 46%, латекс - 42%, капрон - 12%, ребра жесткости металлические.
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.
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наименование
измерения

размеры максимальное
отклонениеS м L XL XXL

Обхват груди на 
уровне лопаток, см 64-76 77-89 90-102 103-116 117-130 ± 1,0 см 

схема надевания:
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ІнструкцІя з вИкорИстання
коректор поставИ 
з ребрамИ жорсткостІ еластИчнИй
показання до застосування:
Коректор постави з ребрами жорсткості корегує неправильну поставу, зменшує болі у 
верхньому відділі спини, викликані кіфозом, сколіозом, остеопорозом або артритом, запобігає 
деформаціям хребта. Застосовується в період реабілітації після операцій і травм грудного 
відділу хребта. Еластичні ремені утримують плечі в правильному положенні. Металеві ребра 
жорсткості покращують поставу і допомагають утримувати хребет прямо. Коректор постави 
рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну.
 • Два ребра жорсткості допомагають вирівняти спину і забезпечити правильну поставу.  Ребра 
при необхідності можна моделювати залежно від необхідного ступеня фіксації. 
 • Широкі ремені коректора м'яко розподіляють тиск на плечі 
 • Еластичні ремені комфортно розташовуються навколо тулуба, утримуючи виріб в правиль-
ному положенні.
застосування:
Реклінатор рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Закріпіть 
коректор постави на животі за допомогою застібки «липучка». Переконайтеся, що ребра 
жорсткості розташовані симетрично щодо хребетного стовпа. Пропустіть ремені реклінатора під 
пахвами і перехрестіть їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте еластичні ремені під 
грудною кліткою. Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем.  
рекомендована тривалість носіння реклінатора:
– починати від 2 годин на день, поступово доводити до 4 годин 
на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години;
– 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:
Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння 
повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується 
використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігріваючих мазей. 
склад: поліефір - 46%, латекс - 42%, капрон - 12%, ребра жорсткості металеві.
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.
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найменування
вимірювання

розміри максимальне 
відхиленняS м L XL XXL

Обхват грудей на 
рівні лопаток, см 64-76 77-89 90-102 103-116 117-130 ± 1,0 см 
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