
Рамковий гіперекстензійний 
ортез: OSD-BODY-BRACE

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 переломах хребців у нижньому 

грудному й поперековому відділах.
3. При складних деформаціях хребта, 

остеопорозі, остеолізі, поперековому 
артрозі.

4. Консервативне лікування стабільних 
компресійних переломів тіл хребців 
(у тому числі остеопоротичних) у ниж-
ньому грудному і поперековому від-
ділах хребта без неврологічних сим-
птомів

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: OSD-BODY-BRACE
Тип бандажа: рамковий гіперек-

стензійний ортез
Матеріал: алюміній; пластмаса
Колір: сірий
Ребра жорсткості: 3 (алюміній)
Розміри, (см): S (60–75/31–42)

M (75–90/35–46)

L (90–105/42–50)

XL (105–120/42–50)

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкод-
жень і забезпечення правильної експлуа-
тації 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 від-

білюючі миючі засоби, що містять хлор). 
6. Не піддавати сухому хімічному чищен-

ню.
7. Зберігати у сухому місці за температури 

від + 5 °C до + 40 °C, далеко від джерел 
тепла, прямих сонячних променів і пилу.

Рамковий гіперекстензійний ортез OSD-
BODY-BRACE відповідає технічним вимогам і 
визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Hong Ky Co., Ltd / Гонґ Ки 
Ко., Лтд

D2 Street, Binh Chuan Manufacturing 
Zone, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam 
/ Д2 Стреет, Бінг Чуан Мануфацтурінґ Зоне, 
Тгуан Ан, Бінг Дуонґ Провінце, В’єтнам.

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

Номер редакції: № 6 від 24.04.2017.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Гарантійний термін на ортез OSD-BODY-

BRACE – 1 рік з дати продажу за умови вико-
нання вимог Інструкції.


