
ИнструкцИя по ИспользованИю

БанДаЖ ортопЕДИЧЕскИЙ 
согрЕвающИЙ
показания к применению:
Для обеспечения компрессии и мягкой фиксации поясницы. Уменьшает боль, благодаря 
согревающему и микромассажному действию. Может применяться для похудения, уменьшения 
толщины подкожной жировой клетчатки в области живота при занятиях спортом и гимнастикой. 
Для фиксации бандаж снабжен застежкой «липучка» и оригинальным петельным покрытием.
 • Оказывает согревающее и микромассажное действие
 • Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию поясницы
 • Воздухопроницаемый неопрен (аэропрен) обладает уникальным свойством задерживать  
    тепло тела, не препятствуя дыханию кожи
 • Хорошо моделирует контуры тела
применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
бандажа подбирается за обхватом талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать 
в положении лежа на спине, желательно 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: аэропрен - 60%, полиэфир - 20%, хлопок - 15%, латекс - 5%, ребра 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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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.  4045

REF MTI012

МедПак Свисс ГмбХ является членом 
МедПак Свисс Груп, Швейцария 



ІнструкцІя з вИкорИстання
БанДаЖ ортопЕДИЧнИЙ 
зІгрІваюЧИЙ
показання до застосування:
Для забезпечення компресії і м’якої фіксації попереку. Зменшує біль завдяки зігріваючій і 
мікромасажній дії. Може застосовуватися для схуднення, зменшення товщини підшкірної 
жирової клітковини в області черева при заняттях спортом і гімнастикою. Для фіксації бандаж 
забезпечений застібкою “липучка” і оригінальним петельним покриттям. 
 • Надає зігріваючу і мікромасажну дію
 • Забезпечує м'яку фіксацію і компресію поясниці
 • Повітропроникний неопрен (аэропрен) володіє унікальною властивістю затримувати тепло  
   тіла, не перешкоджаючи диханню шкіри
 • Добре моделює контури тела
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, бажано на білизну з бавовни. 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: аеропрен - 60%, поліефір - 20%, бавовна - 15%, латекс - 5%, 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.
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 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.
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Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах 
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згідно з тарифами, встановленими операторами).

схема надягання:

арт.  4045

UA

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

REF MTI012
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