
Компресійні колготи 1-го 
класу компресії: 1316

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. Генетична схильність до варикозного роз-

ширення кровоносних судин.
2. Профілактика варикозного розширення 

вен.
3. Синдром «втомлених» ніг.
4. Носіння взуття на підборах. 
5. Тривалі поїздки та перельоти.
6. Швидка стомлюваність ніг.
7. Схильність до набряків.
8. Гормональна терапія.
9. Під час вагітності та після пологів (1-2 мі-

сяці).
10. Робота, що вимагає тривалого перебуван-

ня на ногах.
11. Судинні зірочки.
12. Надмірна вага.

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

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

виготовлений компресійний трикотаж.
4. Діабетичне ураження судин ніг, порушен-

ня кровообігу при серцево-легеневій не-
достатності.

Технічні характеристики

Параметр: Значення:
Модель: 1316
Вид трикотажу: колготи
Клас компресії: І клас
Компресія, (мм рт. 
ст.):

17-22

Носок: закритий
Колір: бежевий
Матеріал: 65% – нейлон, 

18,5% – лайкра, 
16,5% – спандекс 

(Roica ™)
Розміри, (см): S; M; L; XL

Догляд

З метою захисту компресійного трико-
тажу від пошкоджень і забезпечення пра-
вильної експлуатації виробу необхідно ви-
конувати 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 «1316» 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 21.06.2019.
Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати про-
дажу за умови дотримання правил експлу-
атації виробу, зазначених у Інструкції.


