
ИнструкцИя по ИспользованИю

реклИнатор ключИчный усИленной 
фИксацИИ
показания к применению:
Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает 
боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, 
предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает 
избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Предупреждает сутулость. Треугольная 
форма корректора мягко распределяет давление на плечи. Для фиксации снабжен застежкой 
“липучка”.
 • Эффективное средство для исправления неправильной осанки и сутулости плеч
 • Может применяться при переломах ключицы в период образования костного мозоля 
 • Фиксирует ключицы в правильном положении для скорейшего выздоровления 
 • Степень фиксации может быть отрегулирована по необходимости от мягкой до сильной
 • Широкие ремни мягко распределяют давление на плечи
применение
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.  Реклинатор рекомендуется 
надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Пропустить ремни реклинатора под 
мышками и перекрестить их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте ремни с 
помощью застежки «липучка» спереди под грудной клеткой. 
рекомендованная длительность ношения реклинатора:
–  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: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная 
непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

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- 56%, хлопок - 20%, пенополиуретан - 20%, латекс - 4%.
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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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 
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ІнструкцІя з вИкорИстання
реклІнатор ключИчнИй посИленої 
фІксацІї
показання до застосування:
Реклінатор (коректор постави) забезпечує формування правильної постави, зменшує болі у 
верхньому відділі спини, викликані сколіозом, кіфозом, кіфосколіозом або артритом, запобігає 
деформаціям хребта, формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох 
захворювань, пов’язаних з неправильною поставою (порушення дихальної, серцево-судинної, 
травної і інших систем). Попереджає сутулість. Трикутна форма коректора м’яко розподіляє тиск 
на плечі. Для фіксації забезпечений застібкою “липучка”.
 • Ефективний засіб для виправлення неправильної постави і сутулості плечей
 • Може застосовуватися при переломах ключиці в період утворення кісткового мозоля 
 • Фіксує ключиці в правильному положенні для швидкого одужання 
 • Ступінь фіксації може бути відрегульована за потреби від м'якої до сильної
 • Широкі ремені м'яко розподіляють тиск на плечі
застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Реклінатор рекомендується надягати 
безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Пропустіть ремені реклінатора під пахвами і 
перехрестіть їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте ремені за допомогою застібки 
«липучка» спереду під грудною кліткою. 
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: 
Запальні захворювання шкіри в області застосування виробу, індивідуальна непереносимість 
матеріалів, з яких виготовлений виріб.

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 режи-
му або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не 
рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих 
розігріваючих мазей. 
склад: поліефір - 56%, бавовна - 20%, пенополіуретан - 20%, латекс - 4%.
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.

  MedPack Swiss GmbH, 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.

 ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,
тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.
Дистриб’ютор:  ТОВ «Долфі-Україна»,  49000,  Україна,  Дніпропетровськ,
пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.
Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах 
України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів -
згідно тарифів, встановлених операторами).

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 

схема надягання:

арт.  2024
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