
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  
эластичный (с 4 ребрами жесткости)
Показания к применению:
Корсет применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дис-
ков, травмах, ущемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. Благодаря 4 ребрам жесткости корсет обеспечивает надежную поддержку поясни-
цы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.
 • 4 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в  
   пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
 • Дополнительные эластичные ремни комфортно располагаются вокруг талии и обеспечивают  
   необходимый уровень компрессии поясницы 
 • Комплектуется съемной подушечкой под изгиб поясницы для отличного прилегания к телу 
 • Корсет хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой
Применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер кор-
сета подбирается по обхвату талии согласно таблице. Корсет рекомендуется надевать непо-
средственно на нижнее белье. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине на 
ровной жесткой или полужесткой поверхности. Застегивать липучку нужно на глубоком вдохе при 
втянутом животе. Затем натянуть и закрепить боковые ремни. Время использования корсета – от 
2 до 12 часов в сутки в зависимости от заболевания, рекомендаций врача и состояния здоровья. 
Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.
Противопоказания: 

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- 40%(polyether), латекс - 24% (latex), х/б - 14% (cotton), пенополиуретан - 
15% (penopoleuritan), капрон - 7% (kapron), ребра жесткости стальные (steel splints).
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
отклонениеXS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Обхват талии, см 50-60 61-70 71-80 81-
90

91-
100

101-
110

111-
120

121-
130 ± 1,0 см 

Схема надевания:

АРТ.  3011
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

КОРСЕТ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ  
эластичний (з 4 ребрами жорсткості)
Показання до застосування:
Корсет застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах міжхребетних дисків, 
травмах, утисках нервів, травмах, хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта. 
Завдяки 4 ребрам жорсткості корсет забезпечує надійну підтримку попереку, розслаблення 
м’язів спини і нормалізацію кровообігу.
 • 4 знімних сталевих ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку і фіксацію в попереково- 
   крижовому відділі хребта 
 • Додаткові еластичні ремені комфортно розташовуються навколо талії і забезпечують  
      необхідний рівень компресії поясниці 
 • Комплектується знімною подушечкою під вигин поясниці для відмінного прилягання до тіла 
 • Корсет добре моделює контури тіла і непомітний під одягом
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір корсета 
підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Корсет рекомендується надягати безпосередньо 
на нижню білизну. Надягати виріб рекомендується в положенні лежачи на спині на рівній 
жорсткій або напівжорсткій поверхні.
Застебнути липучку потрібно на глибокому вдиху при втягнутому животі. Потім натягнути 
і закріпити бічні ремені. Час використання корсета — від 2 до 12 годин на добу залежно від 
захворювання, рекомендацій лікаря і стану здоров’я. Індивідуальний режим і терміни носіння 
бандажа 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 - 40%(polyether), латекс - 24% (latex), бавовна - 14% (cotton), пенополіуретан 
- 15% (penopoleuritan), капрон - 7% (kapron), ребра жорсткості зі сталі (steel splints).
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.
Дистриб’ютор:  ТОВ «Долфі-Україна»,  49038,  Україна,  Дніпропетровськ,
вул. Ленінградська, 27/31, тел./факс: +38 0562 31 81 04, info@dolphi.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).
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Найменування
вимірювання

Розміри Максимальне 
відхиленняXS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Обхват талії, см 50-60 61-70 71-80 81-
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91-
100
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130 ± 1,0 см 
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