
ИнструкцИя по ИспользованИю

корсЕт протИвораДИкулИтнЫЙ соГрЕваюЩИЙ
показания к применению:
Предназначен для фиксации и разгрузки поясничного отдела позвоночника с одновременным 
прогреванием при хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
радикулите, ревматизме, неврите и других заболеваниях поясничной области. Обладает 
тепловым и поддерживающим эффектом. В состав входит натуральная овечья шерсть, 
обладающая терапевтическим действием. 
Применяется в комплексном лечении и профилактике:
• заболеваний опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, ишиас);
• заболеваний мочеполовой системы (мочекаменная болезнь, нефрит, простатит, 

воспаление придатков).
Незаменим при тяжелых физических нагрузках, при работе на холоде, в условиях повышенной 
влажности. Защищает область поясницы от травм. Пластиковые ребра жесткости обеспечивают 
дополнительную поддержку в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, предохраняют от 
скручивания при использовании. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с 
врачом. 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: шерсть – 50%, хлопок  – 10%, полиэфир – 20%, пенополиуретан - 12%, капрон - 5%, 
латекс – 3%, рёбра жесткости пластиковые.
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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схема надевания:

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 протИраДИкулІтнИЙ зІГрІваючИЙ
показання щодо використання:
Призначений для фіксації та розвантаження поперекового відділу хребта з одночасним 
прогріванням при хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта, радикуліті, 
ревматизмі, невриті та інших захворюваннях поперекової області. Має тепловий і підтримуючий 
ефект. У склад входить натуральна овеча шерсть, що має терапевтичну дію. Застосовується у 
комплексному лікуванні і профілактиці:
• захворювань опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз, ішіас);
• захворювань сечостатевої системи (сечокам’яна хвороба, нефрит, простатит, запалення 
придатків).
Незамінний при важких фізичних навантаженнях, при роботі на холоді, в умовах підвищеної 
вологості. Захищає область попереку від травм. Пластикові ребра жорсткості забезпечують 
додаткову підтримку в попереково-крижовому відділі хребта, запобігають від скручування при 
використанні. Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Індивідуальний режим і 
строки носіння визначає лікар.
протипоказання: 
Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість 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: вовна - 50%, бавовна - 10%, поліефір - 20%, пінополіуретан - 12%, капрон - 5%, 
латекс - 3%, ребра жорсткості пластикові.
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,
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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 з тарифами, 
встановленими операторами).
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найменування
вимірювання

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

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


