
ИнструкцИя по ИспользованИю

Бандаж унИверсальный
показания к применению:
Бандаж используется для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, 
предотвращает расхождение послеоперационных швов. Поддерживает мышцы живота, 
обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота. 
 • Благодаря плотной передней стенке обеспечивает надежную фиксацию и поддержку перед- 
   ней брюшной стенки после операции на брюшной полости и после родов
 • Способствует формированию прочного послеоперационного рубца и предупреждает воз- 
   никновение послеоперационных грыж живота
 • Бандаж можно применять как согревающий для спины (в случае надевания застежкой назад)
применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
бандажа подбирается по обхвату талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать в 
положении лежа на спине, непосредственно на бельё из хлопка.
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. 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: латекс - 25%, полиэфир - 45%, капрон - 10%, хлопок - 10%, пенополиуретан - 10% .
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 

схема надевания:

арт.  4011
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ІнструкцІя з вИкорИстання

Бандаж унІверсальнИй
показання до застосування:
Бандаж використовується для відновлення м’язового тонусу після пологів і після операцій, 
запобігає розбіжності післяопераційних швів. Підтримує м’язи живота, забезпечує помірну 
компресію і зменшує відвисання живота. 
• Завдяки щільній передній стінці забезпечує надійну фіксацію і підтримку передньої 

черевної  стінки після операції на черевній порожнині і після пологів
• Сприяє формуванню міцного післяопераційного рубця і попереджає виникнення  

післяопераційних гриж живота
• Бандаж можна застосовувати як зігріваючий для спини (у разі надягання застібкою назад)
застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір бандажа 
підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж рекомендується надягати в положенні 
лежачи на спині, безпосередньо на бавовняну білизну. 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. 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: латекс- 25%, поліефір - 45%, капрон - 10%, бавовна - 10%, пенополиуретан - 10% .
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 з тарифами, встановленими операторами).

схема надягання:

арт.  4011
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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 

МедПак Свісс ГмбХ є членом 
МедПак Свісс Груп, Швейцарія
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