
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ
Показания к применению:
Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью профилактики развития 
осложнений, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Также 
бандаж используется для профилактики увеличения грыжи при значительных физических 
нагрузках связанных с поднятием веса. Бандаж имеет 2 съёмных пелота, которые можно ставить 
в лево- или правостороннее положение в зависимости от локализации грыжи. Бандаж изготовлен 
из эластичного пояса и имеет дополнительные ремни, которые позволяют регулировать степень 
компрессии пелота на участок грыжи.
 • Профилактика развития осложнений при паховой и бедренной грыжах 
 • Обеспечение локальной компрессии на участок грыжевого выпячивания
 • Эффективная профилактика рецидивов грыжи в послеоперационный период
 • Регулирование степени компрессии с помощью ремней
 • Съемные пелоты (вставки) уникальной анатомической формы комфортно и надежно удер- 
   живают грыжи от выпадения
Применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер 
бандажа подбирается по обхвату бедер согласно таблице. Бандаж следует надевать лежа на 
спине, на бельё или непосредственно на тело. Длительность ежедневного использования – не 
более 8 часов. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.
Противопоказания: 
Ущемленные и невправимые грыжи, 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 - 59% (polyether), латекс - 21% (latex), пенополиуретан - 15% 
(penopoleuritan), капрон - 5% (kapron), пелоты (foam pads).
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
отклонениеXS / S M / L XL / XXL

Обхват бедер, см 80-97 98-115 116-134 ± 1,0 см 

Схема надевания:

АРТ.  5011

9001:2008
13485:2010

REF MTI002



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ УНІФІКОВАНИЙ
Показання до застосування:
Бандаж застосовується при пахових і стегнових грижах з метою профілактики розвитку 
ускладнень, а також в післяопераційний період для профілактики рецидиву грижі. Також 
бандаж використовується для профілактики збільшення грижі при значних фізичних 
навантаженнях пов’язаних з підняттям ваги. Бандаж має 2 знімних пелота, які можна ставити 
в ліво- або правосторонньому положенні залежно від локалізації грижі. Бандаж виготовлений 
з еластичного ременя і має додаткові ремені, які дозволяють регулювати ступінь компресії 
пелота на ділянку грижі.
 • Профілактика розвитку ускладнень при паховій і стегновій грижах 
 • Забезпечення локальної компресії на ділянку грижового випинання
 • Ефективна профілактика рецидивів грижі в післяопераційний період
 • Регулювання ступеня компресії за допомогою ременів
 • Знімні пелоти (вставки) унікальної анатомічної форми комфортно і надійно утримують грижі  
   від випадання
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір бандажа 
підбирається за обхватом стегон згідно таблиці. Бандаж слід надягати лежачи на спині, на 
білизні або безпосередньо на тіло. Тривалість щоденного використання – не більше 8 годин. 
Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.
Протипоказання: 
Ущемлені і невправимі грижі, 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 - 59% (polyether), латекс - 21% (latex), пенополіуретан - 15% (penopoleuritan), 
капрон - 5% (kapron), пелоты (foam pads).
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.  5011
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Найменування  
вимірювання

розмір Максимальне
відхиленняXS / S M / L XL / XXL

Обхват стегон, см 80-97 98-115 116-134 ± 1,0 см 
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