
 

 
 
 

Вакуумні банки 

CUPPING-12 

Інструкція з експлуатації 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Дякуємо, що обрали нашу продукцію. 
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання. 

 Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄEC 
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1. Вступ 

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією 

Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної 

інформації у майбутньому.  

Не використовуйте вакуумні банки, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте вакуумні банки у випадку його пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх 

його стадіях. 

Вакуумні банки «CUPPING-12» (далі за паспортом – вакуумні банки / масажні банки / банки / 

виріб) – це вакуумний комплект інтегрований з традиційною китайською медициною та сучасними 

технологіями. Розрахований для використання у житлових приміщеннях. 

Вакуумні банки «CUPPING-12» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.  

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄEC виробів медичного 

призначення. 

2. Заходи безпеки 

Перед початком використання вакуумних банок або під час використання після тривалого 

зберігання переконайтеся, що всі частини знаходяться у належному стані. Регулярно перевіряйте 

загальний технічний стан виробу. 

1. Проводьте ЩОДЕННИЙ огляд виробу на наявність будь-яких недоліків. 

2. РЕГУЛЯРНО перевіряйте цілісність усього вакуумного комплекту. 

3. Банки та витяжний насос мають відмінну герметичність. Тиск робочого вакууму повинен бути 

не більше 70 КПа. 

4. Використовувати вакуумний комплект НЕОБХІДНО з насосом, що входить у комплект. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ. 

5. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні 

промені, відкрите полум'я). 

6. Виріб ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ у сухому, добре вентильованому та прохолодному місці. 

7. ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на дату виготовлення на упаковці. За умов правильного використання та 

належного технічного обслуговування тривалість експлуатації даного виробу складає 3 роки. 

8. Здійснюйте РЕГУЛЯРНИЙ огляд кожні 6 місяців. 

9. Банки ПОВИННІ БУТИ цілими, не потрісканими, не подряпаними, прозорими та чистими. 
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10. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що гумова штепсельна вилка міцно з’єднана з банками. Якщо вона зміщена 

або розпущена, повторно встановіть її. 

11. Після використання ОЧИСТІТЬ банки медичними дезінфікуючими речовинами або спиртом. 

НІКОЛИ не замочуйте, не кип'ятіть та не нагрівайте банки. 

12. Перед використанням ПЕРЕВІРТЕ чи правильно витягнутий стрижень.  

13. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що у компресорі достатньо мастила (медичний вазелін або мастила). 

Перевіряйте справність банок перед кожним використанням, якщо прилад 

використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі 

поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох 

деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ  виріб. 

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування вакуумних банок за 

умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. 

3. Технічні характеристики 

Параметр Значення 

Модель: CUPPING-12 

Кількість банок у наборі: 12 

Загальна довжина, (см): 5,5 – 8 

Зовнішній діаметр, (см): 3 – 8 

Внутрішній діаметр, (см): 2 – 6,5 

Товщина стінок, (см): 0,1 – 0,3 
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Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту. 

 

4. Використання 

1. Перед та після використання дезінфікуйте та/або стерилізуйте банки. Якщо продукт тріснув 

або зламався, будь ласка, замініть його. 

2. Оберіть місце для масажу у залежності від захворювання. Підберіть відповідну вакуумну 

банку та зручно влаштуйтеся для проведення процедури. 

3. Намастіться кремом або олією. 

4. Трохи підійміть поршень вакуумної банки, 

щоб забезпечити вільне проходження 

повітря. (Рис. 1). 

5. Обережно вставте у вакуумну банку насос. 

Вертикально підійміть насос та швидко 

витягніть тяговий стрижень, поки шкіра 

усередині банки не присмокчеться (Рис.2, 3). 

6. Залиште на шкірі на 10-15 хвилин. 

7. Після завершення процедури просто 

підійміть поршень, щоб повітря потрапило у 

банку та зніміть банки (Рис. 4). 
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5. Протипоказання до застосування 

 Порушення цілісності шкірного покрову у зоні 

впливу (висип, рани, укуси комах тощо); 

 хронічні захворювання на стадії загострення; 

 наявність гострих захворювань; 

 крихкість й підвищена проникність капілярів; 

 тромбофлебіт; 

 варикозне розширення вен; 

 серцево-судинні захворювання; 

 вагітність. 

6. Показання до застосування 

 Простудні захворювання (масаж проводиться на 

початку захворювання для покращення 

загального стану або у кінці у якості реабілітації); 

 остеохондроз (масаж рекомендується у період 

ремісії); 

 сколіоз, порушення опорно-рухового апарату; 

 міозит, ішіас (запалення сідничного нерву), 

неврит, невралгія; 

 целюліт та ожиріння. 

 

 

Перед використанням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. 
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7. Відомості про сертифікацію 

Вакуумні банки «CUPPING-12» відповідають технічним вимогам і визнані придатними для 

експлуатації. 

Виробник: Suzhou Medical Appliance Factory / Сужоу Медікал 

Епплаенс Фекторі 

№ 18 Huatuo Rd., SSTT, 215163 Suzhou New District, China / № 18 

Хуатуо Рд., ССТТ, 215163, Сужоу Нью Дістрікт, Китай. 

Уповноважений представник виробника в Україні:  ТОВ «ОСД 

Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 

100/2. 

Номер редакції: № 4 від 24.06.2019. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на вакуумні банки «CUPPING-12» – 1 рік з дати продажу за умови виконання 

вимог Інструкції. 

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[8] 
Офіційна веб-сторінка: osd.ua 

 
 

8. Умови гарантії 

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу 

пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 

дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції. 

 

1. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 

а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції; 

б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу); 

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням. 

2. Гарантія не розповсюджується на: 

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 

б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, 

рідин тощо; 

в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади 

напруги у мережі), неправильне підключення пристрою. 

3. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не 

враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»: 

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо 

збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, 

ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.  

 

 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів 

можуть бути змінені виробником без попередження. 

 

 

 

 

 

 Дата продажу:____________                                                           Підпис/Печатка:______________ 
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