
Шийний комір: 0402

Дякуємо, що надали перевагу нашій про-
дукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією 
Інструкцією і дотримуйтесь її під час викори-
стання виробу. Збережіть її для отримання не-
обхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій на 
хребті в області шиї.

2. Остеохондроз.
3. Спазми шийних м’язів, що провокують 

сильні запаморочення та головний біль.
4. Порушення постави.
5. Кардіопатичний та кардіальний синдро-

ми.
6. Зсув або нестабільність хребців у шийно-

му відділі.
7. Реабілітація після механічних травм.
8. Патологічна підвищена рухливість шиї.
9. Компресія спинного мозку.
10. Гіперзбудливість.
11. Синдром короткої шиї.
12. Рухові порушення.
13. Родові травми шийного відділу хребта.
14. Пригнічення нервової системи.
15. Синдром хребетної артерії.

Протипоказання до застосування:

1. Післяопераційні шви в області застосуван-
ня.

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

виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр: Значення:

Модель: 0402

Тип бандажа: шийний комір

Матеріал: комір з поролона, чохол 
з бавовняної тканини

Колір: бежевий

Спосіб фіксації: застібки на «ліппучках»

Виїмка під під-
боріддя:

так

Висота, (см): 10

Розміри, (см): S (30-34);
M (34-38);
L (38-42);

XL (42-46).

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 чи-
щенню.

Виріб «0402» 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 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.


