
Бандаж-корсет для попереко-
вого відділу хребта: 0185

Дякуємо, що надали перевагу нашій 
продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь 
з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час 
використання виробу. Збережіть її для отри-
мання необхідної інформації у майбутньо-
му.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. Для підтримки та розвантаження черев-

ної порожнини.
3. При кесаревому розтині, операціях на 

черевній порожнині, грижах живота й 
післяопераційних грижах, у разі опу-
щення нирок та інших внутрішніх ор-
ганів.

4. При ожирінні ІІІ-ІV ступеня, коли необ-
хідно компенсувати недостатню фікса-
цію м’язів передньої черевної

5. стінки.
6. Для профілактики захворювань, пов’я-

заних з пошкодженнями попереко-
во-крижового та брюшного відділів.

Протипоказання до застосування:

1. Післяопераційні шви в області застосу-
вання.

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

виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр: Значення:

Модель: 0185

Тип бандажа: бандаж-корсет для 
поперекового відділу 

хребта

Матеріал: тканий еластичний 
матеріал

Колір: бежевий

Спосіб фіксації: липучка

Висота, (см): 21

Ребра жорсткості: 4 (пластмаса)

Розміри, (см): S (70-80);
M (80-90);
L (90-100);

XL (100-110);
XXL (110-120).

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і 
забезпечення правильної експлуатації виробу 
необхідно виконувати наступні 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 чищен-
ню.

Виріб «0185» відповідає технічним ви-
могам і визнаний придатним для експлуа-
тації.

Виробник: Anatomic Help S.A. / Ана-
томік 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 Європа»; 
адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя 
Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 20.06.2019.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Гарантійний термін: 12 місяців з дати 

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


