
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОРСЕТ (ГРУДО-ПОЯСНИЧНЫЙ)
Показания к применению:
Корсет помогает ограничить объем движений в поясничном и грудном отделе позвоночника, 
обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем и нижнем отделе 
спины. Используется при грыжах дисков, смещении дисков, изменении формы дисков, сколиозе, 
кифозе, спондилезе, спондилолистезе, иррадиирующих болях, переломах позвоночника и при 
реабилитации после лечения указанных заболеваний. Осуществляет стабилизацию грудного и 
поясничного отделов позвоночника и удерживает мышцы передней брюшной стенки.
• Два съемных металлических ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в 

грудном и поясничном отделах спины. Ребра при необходимости можно моделировать в 
зависимости от требуемой степени фиксации.

• Широкие ремни корсета мягко распределяют давление на плечи  
• Дополнительные ремни обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы
• Воздухопроницаемый облегченный материал корсета обеспечивает максимальный 

комфорт при использовании
Применение
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
корсета подбирается по обхвату талии согласно таблице. Корсет рекомендуется надевать 
непосредственно на нижнее белье в положении лежа на спине на ровной жесткой или 
полужесткой поверхности.
Рекомендованная длительность ношения корсета:
– 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. Регулировка или изменение степени 
поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте 
изделие во время применения согревающих мазей.
Состав: полиэфир - 41%, латекс - 45% капрон - 14%, 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
отклонениеXS/S M/L XL/XXL XXXL/XXXXL

Обхват
талии, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
КОРСЕТ (ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ)
Показання щодо використання:
Корсет допомагає обмежити об’єм рухів в поперековому і грудному відділі хребта, забезпечує
формування правильної постави, зменшує біль у верхньому і нижньому відділі спини. 
Використовується при грижах дисків, зсуві дисків, зміні форми дисків, сколіозі, кіфозі, 
спондильозі, спондилолистозі, болях, що іррадують, переломах хребта і при реабілітації після 
лікування вказаних захворювань. Здійснює стабілізацію грудного і поперекового відділів хребта 
і утримує м’язи передньої черевної стінки.
• Два знімні металеві ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку в грудному і 

поперековому відділах спини. Ребра при необхідності можна моделювати залежно від 
необхідного ступеня фіксації.

• Широкі ремені корсета м’яко розподіляють тиск на плечі 
• Додаткові ремені забезпечують необхідний рівень компресії поясниці
• Повітропроникний полегшений матеріал корсета забезпечує максимальний комфорт при 

використанні 
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір корсета 
підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Корсет рекомендується надягати безпосередньо 
на нижню білизну в положенні лежачи на спині на рівній жорсткій або напівжорсткій поверхні. 
Рекомендована тривалість носіння корсета:
- 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 строки носіння визначає лікар.
Протипоказання: 
Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість компонентів сировини.

Найменування
вимірювання

Розміри Максимальне 
відхиленняXS/S M/L XL/XXL XXXL/XXXXL

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см 

Схема надягання:

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. Регулювання або зміна ступеня 
підтримки повинна здійснюватися тільки за рекомендацією Вашого лікаря. Не використовуй-
те виріб під час застосування зігріваючих мазей.
Склад: поліефір - 41%, латекс - 45%, капрон - 14%, 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

  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).
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