
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ
Показания к применению:
Бандаж применяется в период беременности для уменьшения болей в поясничном отделе 
позвоночника и бедрах. Мягко поддерживая живот, бандаж обеспечивает оптимальные условия 
для правильного положения плода. Благодаря двум съемным ребрам жесткости эффективно 
снимает напряжение в нижней части спины и поддерживает живот во время беременности. 
Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж обеспечивает 
комфорт при использовании в любое время года.
 • Снимает боли в области поясницы и бедер 
 • Предотвращает появление растяжек на животе 
 • Позволяет сохранять правильную осанку и продолжать активный образ жизни в период  
   беременности
 • Незаметен под одеждой 
Применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
бандажа подбирается по обхвату бедер согласно таблице. Изделие надевают утром на весь 
день. В дородовый период надевать бандаж в положении лежа на спине, слегка приподняв 
бедра, поверх нижнего белья, широкой частью на поясничный отдел и зафиксировать под 
животом контактной лентой-«липучкой». На ночь бандаж необходимо снимать. Данная модель 
бандажа может использоваться после родов для восстановления тонуса мышц живота. При 
этом предварительно необходимо извлечь пластмассовые ребра жесткости из широкой части 
бандажа. 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: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей.
Состав: полиэфир - 47%(polyether), латекс - 41% (latex), капрон - 12% (kapron), ребра 
жесткости пластиковые (plastic 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
отклонениеS M L XL XXL XXXL

Обхват бедер, см 89-97 98-106 107-115 116-124 125-134 135-144 ± 1,0 см 

Схемы надевания:

АРТ.  4501

схемы надевания бандажа до родов схемы надевания бандажа после родов
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

БАНДАЖ ДО- І ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Показання до застосування:
Бандаж застосовується в період вагітності для зменшення болів в поперековому відділі хребта 
і стегнах. М’яко підтримуючи живіт, бандаж забезпечує оптимальні умови для правильного 
положення плоду. Завдяки двом знімним ребрам жорсткості ефективно знімає напругу в нижній 
частині спини і підтримує живіт під час вагітності. Повітропроникний еластичний матеріал, з 
якого виготовлений бандаж, забезпечує комфорт при використанні у будь-який час року. 
 • Знімає болі в області поясниці і стегон 
 • Запобігає появі розтяжок на животі 
 • Дозволяє зберігати правильну поставу і продовжувати активний спосіб життя в період  
    вагітності
 • Непомітний під одягом 
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір бандажа 
підбирається за обхватом стегон згідно таблиці. Виріб надягають вранці на весь день. У 
допологовий період надягати бандаж в положенні лежачи на спині, злегка підвівши стегна, 
поверх нижньої білизни, широкою частиною на поперековий відділ і зафіксувати під животом 
контактною стрічкою-«липучкою». На ніч бандаж необхідно знімати. Дана модель бандажа може 
використовуватися після пологів для відновлення тонусу м’язів живота. При цьому заздалегідь 
необхідно витягувати пластмасові ребра жорсткості з широкої частини бандажа. 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 - 47%(polyether), латекс - 41% (latex), капрон - 12% (kapron), ребра 
жорсткості пластикові (plastic 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).

Схема надягання:

АРТ.  4501
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Найменування
вимірювання

Розміри Максимальне
відхиленняS M L XL XXL XXXL

Обхват стегон, см 89-97 98-106 107-115 116-124 125-134 135-144 ± 1,0 см 

Схема надягання бандажу перед пологами Схема надягання бандажу після пологів
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