
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
(с ребрами жесткости)
Показания к применению:
Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных 
дисков, защемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. Благодаря 3 ребрам жесткости бандаж обеспечивает надежную поддержку 
поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения. Также бандаж может 
использоваться после родов и после операций на брюшной стенке. Бандаж поддерживает мышцы 
живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает 
расхождение послеоперационных швов.
 • 3 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в  
   пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
 • Уменьшение боли и профилактика травм поясницы 
 • Обеспечивает поддержку мышц живота в послеоперационном или послеродовом периоде 
 • Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновение послеоперацион- 
    ных грыж живота
Применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
бандажа подбирается по обхвату талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать 
непосредственно на нижнее белье. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине 
на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Застегнуть липучку нужно на глубоком вдохе 
при втянутом животе. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа 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: латекс - 43%, полиэфир - 42%, капрон - 15%, ребра жесткости стальные.
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 50-60 61-70 71-80 81-
90

91-
100

101-
110

111-
120

121-
130 ± 1,0 см 

Схема надевания:

АРТ.  4001

REF MTI006



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
(с ребрами жорсткості)
Показання до застосування:
Бандаж застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах міжхребетних дисків, 
затисканнях нервів, травмах, хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 
3 ребрам жорсткості бандаж забезпечує надійну підтримку поясниці, розслаблення м’язів спини 
і нормалізацію кровообігу. Також бандаж може використовуватися після пологів і після операцій 
на черевній стінці. Бандаж підтримує м’язи живота, забезпечує помірну компресію передньої 
черевної стінки і запобігає розбіжності післяопераційних швів. 
 • 3 знімних сталевих ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку і фіксацію в попереково- 
   крижовому відділі хребта 
 • Зменшення болю і профілактика травм попереку 
 • Забезпечує підтримку м'язів живота в післяопераційному або післяродовому періоді 
 • Попереджає розбіжність післяопераційних швів і виникнення післяопераційних гриж живота 
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем.  Необхідний розмір бандажа 
підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж 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. 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:
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: латекс - 43%, поліефір - 42%, капрон - 15%, ребра жорсткості зі сталі.
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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