
 

 
 
 

Апарат для лімфодренажу 

OSD-FO-3008 

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 лімфодренажний апарат, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте лімфодренажний апарат у випадку його пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

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

його стадіях. 

Лімфодренажний апарат «OSD-FO-3008» (далі за паспортом – лімфодренажний апарат / банки 

/ виріб) – це апарат для проведення одного з методів фізіотерапії, який передбачає виведення зайвої 

рідини і інших продуктів обміну з міжклітинного простору та сприяє відновленню відтоку лімфи й 

венозного кровообігу. Апарат розрахований для використання у житлових приміщеннях. 

Лімфодренажний апарат «OSD-FO-3008» розроблений для максимальної зручності та безпеки 

користувача.  

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

призначення. 

2. Заходи безпеки 

Перед початком використання лімфодренажного апарату 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 пристрою. 

3. Використовувати лімфодренажний апарат НЕОБХІДНО разом з компресором, що входить у 

комплект. ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ. 

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

промені, відкрите полум'я). 

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

6. Здійснюйте РЕГУЛЯРНИЙ огляд кожні 6 місяців. 

7. Лімфодренажний апарат ПОВИННЕН БУТИ цілим, не потрісканим, не подряпаним та чистим. 

8. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що повітряна трубка міцно з’єднана з манжетами. Якщо вона зміщена або її 

від’єднано, повторно встановіть її. 
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9. Під час наповнення манжети повітрям стежте за її станом. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекачування або 

недокачування. 

10. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити 

структуру матеріалу покриття манжети та порушити її функціональність. 

11. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ наповнити виріб будь-якою іншою рідиною (водою). Дизайн та конструкція 

лімфодренажного апарату передбачає використання тільки повітря. 

12. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ компресор, увімкненим в електромережу, якщо він не використовується. 

13. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ агресивні миючі засоби. 

14. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ перемістити обладнання, якщо воно підключене в електромережу. 

Перевіряйте справність лімфодренажного апарату 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 лімфодренажного 

апарату за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на 

неоригінальний. 

3. Технічні характеристики 

Параметр Значення 

Модель: OSD-FO-3008 

Розмір апарату, Д х Ш х В, (см): 24 х 18 х 11 

Довжина манжети, (см): 90 

Ширина верхньої частини манжети, (см): 30 

Ширина нижньої частини манжети, (см): 20 

Тиск, (мм рт. ст.): 30 – 240 

Час процедури, (хв.): 10 – 20 – 30 

Живлення, (В / Гц): 220 / 50 



[5] 
Офіційна веб-сторінка: osd.ua 

 
 

Споживана потужність, (Вт): 30 

Кількість режимів: 3 (А – В – С) 

Вага, (кг): 3 

4. Принцип дії 

1. Всередині манжет здійснюється ритмічне чергування високого тиску з низьким, 

враховуючи паузи між змінною тиску.  

2. Штучно утворені повітряні хвилі створюють механічний вплив на:  

 шкірний покрив,  

 підшкірний шар,  

 м’язові волокна,  

 кровоносні і лімфатичні судини.  

3. Це прискорює обмінні процеси, активізує кровообіг та поліпшує живлення м’язів.  

4. Під впливом м’якого, але досить інтенсивного тиску, проводиться глибокий масаж.  

5. Під час «здавлювання», що триває близько 15-ти секунд, з клітин і міжклітинного простору 

витісняються токсини, шкідливі речовини та надлишки рідини. 

5. Використання 

Перед використанням ОБОВ’ЯЗКОВО дотримуйтесь декількох правил: 

 НЕ ЇЖТЕ за 2 години до проведення процедури. 

 Перед проведенням процедури НЕОБХІДНО ОБОВ’ЯЗКОВО сходити 

до туалету. 

 ОЧИСТІТЬ шкіру у зоні проведення процедури. 

Для використання лімфодренажного апарату НЕОБХІДНО виконати наступні дії: 

1. Одягніть манжети для проведення лімфодренажної терапії (пресотерапії).  

2. Під’єднайте повітряні трубки до манжет. 

3. Займіть зручне положення: ляжте на кушетку / ліжко / крісло. 

4. Зачекайте доки манжети наповняться повітрям. 
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6. Протипоказання до застосування 

 Гострі запальні процеси на шкірі; 

 ушкодження шкіри або переломи у зоні 

накладання манжет; 

 будь-які новоутворення незалежно від їх 

характеру й розташування; 

 туберкульоз у будь-якій формі; 

 ураження великих та дрібних судин через 

цукровий діабет; 

 серцево-судинна недостатність; 

 аритмія; 

 наявність кардіостимулятора; 

 ниркова та печінкова недостатність; 

 операції на периферичних нервових стовбурах; 

 порушення процесу згортання крові; 

 тромбоз або тромбофлебіт; 

 набряки, розвиток яких пов’язаний із нирковою або серцевою недостатністю; 

 психічні розлади; 

 епілепсія; 

 алкоголізм, наркоманія; 

 наявність металевих протезів у зоні впливу. 

7. Показання до застосування 

 Зайва вага; 

 целюліт; 

 лімфатичні набряки, набряки нижніх кінцівок у 

вагітних, лімфедема; 

 варикозна хвороба (профілактика та лікування); 

 венозні захворювання без дефектів венозних 

клапанів; 

 набряки посттравматичного та післяопераційного 

характеру; 

 профілактика тромбозу (зокрема, у пацієнтів, 

котрі довгий період часу проводять у ліжку); 

 церебральний параліч; 
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 хвороба Паркінсона; 

 синдром «втомлених» ніг; 

 ревматичний артрит; 

 слабкість, швидка втомлюваність; 

 стан хронічного стресу; 

 вегето-судинна дистонія; 

 висока в’язкість крові; 

 слабка прохідність кишечника, часті запори; 

 пастозність тканин, в’ялість шкіри; 

 зниження м’язової активності; 

 напруженість м’язів після змагань або роботи; 

 невралгії, міозити; 

 міопатія різного походження. 

 

 

Перед використанням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. 

 

8. Відомості про сертифікацію 

Лімфодренажний апарат «OSD-FO-3008» відповідають технічним вимогам і визнані придатними 

для експлуатації. 

Виробник: Foshan Hongfeng Medical Technology Co. Ltd / 

Фошан Хонгфен Медікал Текнолоджи Ко. Лтд. 

No 115 3 Building, No.13, South Lexi Road, Leping 528137, Foshan, 

China / 115 3 Білдінг, Соуз Лексі Роад, Лепінг 528137, Фошан, 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 22.05.2019. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на лімфодренажний апарат «OSD-FO-3008» – 1 рік з дати продажу за умови 

виконання вимог Інструкції. 

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. 
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9. 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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