RU
Инструкция по использованию

арт. 6058

Бандаж на коленный сустав
разъемный

Показания к применению:
Для обеспечения мягкой фиксации и компрессии коленного сустава при травмах и растяжениях
связок, при болях в суставе, обусловленных артритами, синовиитами и бурситами. Бандаж
обеспечивает отличную поддержку боковых связок и менисков. Также применяется для
профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.
• Разъемная конструкция наколенника эффективна при ограниченной подвижности
сустава, отеке сустава и при повышенной массе тела
• Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию дышащего
неопрена (аэропрена)
• Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную
чашечку
• Два ребра жесткости и фиксирующие ремни обеспечивают дополнительную стабилизацию сустава
• Подходит для левой и правой ноги
Применение:
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер
бандажа подбирается по обхвату колена согласно таблице. Индивидуальный режим и сроки
ношения бандажа определяет врач.
Противопоказания:
Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.
Размеры

Наименование
измерения

S/M

L / XL

XXL

Максимальное
отклонение

Обхват колена, см

28-39

40-51

52-57

± 1,0 см

Схемы надевания:
для левой ноги

для правой ноги

Уход за изделием:
Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35º С.
При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла.
Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие
хлор). Не подвергать сухой химической чистке.
Меры предосторожности:
Использовать изделие исключительно по назначению. Регулировка или изменение степени
поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте
изделие во время применения согревающих мазей.
Состав: аэропрен - 60%, полиефир - 20%, хлопок - 15%, латекс - 5%, ребра жесткости
металлические спиральные.
Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5ºС до +40ºС, беречь от
прямых солнечных лучей.
Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения
производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.
Дата производства: см. на упаковке.
Размер: см. на упаковке.
MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,
e-mail:info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.
ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А,
тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.
Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М», 105120, г. Москва,
МедПак Свисс ГмбХ является
членом МедПак Свисс Груп,
Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.
Швейцария
MEDPACK SWISS GMBH IS A MEMBER OF
MEDPACK SWISS GROUP, SWITZERLAND
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UA
Інструкція з використання

арт. 6058

Бандаж на колінний суглоб
роз’ємний

Показання до застосування:
Для забезпечення м’якої фіксації і компресії колінного суглоба при травмах і розтягуваннях
зв’язок, при болях в суглобі, обумовлених артритами, синовиитами і бурситами. Бандаж
забезпечує відмінну підтримку бічних зв’язок і менісків. Також застосовується для профілактики
звичних вивихів або травм під час занять спортом.
• Роз'ємна конструкція наколінника ефективна при обмеженій рухливості суглоба, набряку
суглоба і при підвищеній масі тіла
• Зменшує біль завдяки зігріваючій і мікромасажній дії дихаючого неопрену (аеропрену)
• Отвір і пружний валик-кільце обмежують рухливість і захищають колінну чашку
• Два ребра жорсткості і фіксуючі ремені забезпечують додаткову стабілізацію суглоба
• Підходить для лівої і правої ноги
Застосування:
Перед використанням обов’язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір бандажа
підбирається за обхватом коліна згідно таблиці. Індивідуальний режим і терміни носіння
бандажа визначає лікар.
Протипоказання:
Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.
Розміри

Найменування
вимірювання

S/M

L / XL

XXL

Максимальне
відхилення

Обхват колена, см

28-39

40-51

52-57

± 1,0 см

Схема надягання:
для лівої ноги

для правої ноги

Догляд за виробом:
Прати м’якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні
не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати
(не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому
хімічному чищенню.
Запобіжні засоби:
Використовувати виріб виключно за призначенням. Регулювання або зміна ступеня
підтримки повинна здійснюватися тільки за рекомендацією Вашого лікаря. Не використовуйте виріб під час застосування зігріваючих мазей.
Склад: аеропрен – 60%, поліефір - 20%, бавовна - 15%, латекс - 5%, ребра жорсткості
металеві спіральні.
Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від
прямих сонячних променів.
Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності
виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.
Розмір: див. на упаковці.
Дата виробництва: див. на упаковці
MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,
e-mail:info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.
ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,
тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.
Дистриб’ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ,
пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.
Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах
МедПак Свісс ГмбХ є членом
України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів МедПак Свісс Груп, Швейцарія
згідно тарифів, встановлених операторами).
MEDPACK SWISS GMBH IS A MEMBER OF
MEDPACK SWISS GROUP, SWITZERLAND
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