
Бандаж для руки підтриму-
ючий (хустинка): 0321

Дякуємо, що надали перевагу нашій 
продукції. Будь ласка, уважно ознайом-
тесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її 
під час використання виробу. Збережіть 
її для отримання необхідної інформації у 
майбутньому.

Показання до застосування:
1. У період реабілітації після операцій.
2. При гіпермобільності (надзвичайній 

рухливості) плечових суглобів.
3. При переломах.
4. При вивихах або розривах зв’язок.
5. При хронічних захворюваннях опор-

но-рухового апарату, артритах, ар-
трозах, остеоартрозах, періартритах, 
міозитах тощо.

6. При діагностиці парезу або паралічу 
руки.

7. Для профілактики захворювань, 
пов’язаних з пошкодженнями ліктьо-
вого суглоба, плеча та руки.

Протипоказання до застосування:
1. Післяопераційні шви в області засто-

сування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з 

яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр: Значення:

Модель: 0321

Тип бандажа: бандаж для руки

Матеріал: бавовняна тканина

Спосіб фіксації: фіксується у муфті; 
ремінь для регулюван-

ня за висотою

Ступінь фіксації: середній

Колір: синій

Розміри, (см): S (26-33);
M (33-40);
L (40-48);

XL (48-55).

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкод-
жень і забезпечення правильної експлу-
атації виробу необхідно виконувати на-
ступні вимоги:

1. Прати м’якими миючими засобами за 
температури не вище +35° С.

2. Під час прання та/або полоскання не 
терти і не викручувати. 

3. Сушити далеко від джерел тепла. 
4. Не прасувати. 
5. Не відбілювати (не використовувати 

відбілюючі миючі засоби, що містять 
хлор). 

6. Не піддавати сухому хімічному чи-
щенню.

Виріб «0321» відповідає технічним ви-
могам і визнаний придатним для експлу-
атації.

Виробник: Anatomic Help S.A. / 
Анатомік Хелп С.А. 

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N., 
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкіс, 
611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник вироб-
ника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Євро-
па»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 
40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 19.06.2019.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Гарантійний термін: 12 місяців з дати 

продажу за умови дотримання правил ек-
сплуатації виробу, зазначених у Інструкції.


