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2 3О  предприятии / Сертификация Каталог материалов /
Упаковка продукции

ISO 9001:2008                 ISO 13485:2003 + AC:2009

Technomedica factory - собственность швейцарской торгово-про-
мышленной корпорации MedPack Group, поэтому качеству производи-
мой продукции уделяется особое внимание.

Главные преимущества производства: оптимальное местоположе-
ние, высокие стандарты качества наряду с современным высокотехно-
логичным оснащением, а также отлаженная система собственной дис-
трибьюции и высокое качество продукции.

Передовое импортное оборудование, современные материалы и 
прогрессивные технологии дают возможность гарантировать высокое 
качество всего ассортимента.

На предприятии внедрена «Система менеджмента качества» в со-
ответствии с протоколом международного стандарта ISO 9001:2008, что 
подтверждено сертификатом TUV Rheinland.

Также успешно внедрены сертификация ISO 13485:2003+AC:2009 «Си-
стема менеджмента качества производителей медицинских устройств» 
и сертификация соответствия Европейским и украинским стандартам - 
Conformité Européenne (СЄ) и УкрСЕПРО. Качество нашей продукции под-
тверждено соответствующими международными сертификатами.

Прочная, эластичная, воздухопроницаемая 
бандажная лента обеспечивает максимальный 
комфорт во время использования.

Aэропрен, или дышащий неопрен, имеет уни-
кальную способность удерживать тепло тела, 
не препятствуя дыханию кожи.

Трехслойный воздухопроницаемый материал, 
обладает смягчающими и согревающими свой-
ствами.
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4 5Бандажи для шеи / Корректоры осанки Корректоры осанки /
Бандажи для поясницы

БАНДАЖ НА шЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОзвОНОчНИКА мягкой фиксации
Бандаж применяется при травмах шейных позвонков и 
мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого 
движения головы и шеи, в послеоперационный период.

Жұмсақ бекітілетін
МОЙЫН ОМЫРТҚАСЫНА АРНАЛҒАН 
БАНДАЖ
Бандаж мойын омыртқаларының және мойынның жұмсақ 
тіндірінің жарақаттары, бастың және мойынның кенет 
және жылдам қозғалысынан алынған жарақаттары кезінде 
және операциядан кейінгі кезеңде қолданылады.

Aрт. No. 1001

БАНДАЖ НА шЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОзвОНОчНИКА мягкой фиксации с 
жесткой вставкой
Бандаж применяется при травмах шейных позвонков и 
мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого 
движения головы и шеи, в послеоперационный период.
•   Поддерживает шейные позвонки в правильном 
 положении 
•   Обеспечивает согревающее и мягкое массажное 
 действие 
•   Жесткая панель обеспечивает дополнительную 
 фиксацию шеи и может быть снята,
 при необходимости постепенно увеличивать
 амплитуду движений шеи

Aрт. No. 1005

РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) 
детский
Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает 
формирование правильной осанки у детей, уменьшает 
боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, 
кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает 
деформации позвоночника, формирует привычку держать 
спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, 
связанных с неправильной осанкой (нарушения 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
других систем). 

Балаларға арналған 
РЕКЛИНАТОР (ЕҢСЕ ТҮзЕТКІшІ) 
Реклинатор балалардың еңсесінің дұрыс қалыптасуын 
қаматамасыз етеді, сколиоздан , кифосколиоздан немесе 
артриттен  болған арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынуды 
азайтады, омыртқаның деформациялануының алдын 
алады, арқаны тік ұстау әдетін қалыптастырады, дұрыс 
емес еңсемен байланысты көптеген аурулардың алдын 
алады (дем алу, жүрек-қантамыр, ас қорыту және басқа 
жүйелердің бұзылуы).

Aрт. No. 2005

КОРРЕКТОР ОСАНКИ 
эластичный с ребрами жесткости
Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует 
неправильную осанку, уменьшает боли в верхнем отделе 
спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или 
артритом, предотвращает деформации позвоночника. 
Применяется в период реабилитации после операций и 
травм грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни 
удерживают плечи в правильном положении. Стальные 
ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать 
позвоночник прямо. Корректор осанки рекомендуется 
надевать непосредственно на нижнее бельё.

Қатты қабырғалары бар эластикалық 
ЕҢСЕ ТҮзЕТКІш 
Қатты қабырғалары бар еңсе түзеткіш дұрыс емес еңсені 
түзетеді,скалиоздан, кифоздан, остеопорозлан немесе 
артриттен болған  арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынуды 
азайтады, омыртқаның деформациялануының алдын 
алады. Омыртқаның кеуде бөлімінің операциясы және 
жарақатынан кейінгі кезеңінде қолданылады. Эластикалық 
белдіктер иықты дұрыс қалыпта ұстап тұрады.Болаттан 
жасалған қатты қабырғалар еңсені түзетеді және 
омыртқаны тік ұстауға көмектеседі. Түзеткішті тікелей іш 
киімге кию ұсынылады.

Aрт. No. 2011

Жұмсақ бекітілетін
МОЙЫН ОМЫРТҚАСЫНА
АРНАЛҒАН БАНДАЖ
Бандаж мойын омыртқаларының және мойынның жұмсақ 
тіндірінің жарақаттары, бастың және мойынның кенет 
және жылдам қозғалысынан алынған жарақаттары кезінде 
және операциядан кейінгі кезеңде қолданылады.
•  Мойын омыртқаларын тік жағдайда ұстап тұрады 
•  Қыздырушы және жұмсақ уқалаушы әсерді қамтамасыз
   етеді 
•  Қатты құрылым мойынның қосымша бекітілуін
   қаматамасыз етеді және қозғалыс амплитудасын
   баяу арттыру қажет болғанда  алып тастауға да болады. 

РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ/
ФИКСАТОР КЛЮчИЦ) 
Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает 
формирование правильной осанки, уменьшает боли 
в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, 
кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает 
деформации позвоночника, формирует привычку держать 
спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, 
связанных с неправильной осанкой (нарушения 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной 
и других систем). Корректор осанки обеспечивает 
разведение пояса верхних конечностей и разгрузки тел 
позвонков с сохранением нормального тонуса мышц.

РЕКЛИНАТОР (ЕҢСЕ ТҮзЕТКІш/ БҰҒАНА 
БЕКІТКІш)
Еңсе түзеткіш дұрыс еңсенің қалыптасуын қамтамасыз 
етеді, сколиоздан, кифоздан,  кифосколиоздан немесе 
артриттен  болған арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынуды 
азайтады,  арқаны тік ұстау әдетін қалыптастырады, дұрыс 
емес еңсемен байланысты көптеген аурулардың алдын 
алады (дем алу, жүрек-қантамыр, ас қорыту және басқа 
жүйелердің бұзылуы). Еңсе түзеткіш жоғарғы мүшелер 
белдерінің ажырауын және бұлшықеттер тонусының 
қалыпты жағдайын сақтай отырып омыртқа денелеріне 
келетін күштің азаюын қамтамасыз етеді.

Aрт. No. 2009

Цвет:

синий   бежевый

КОРСЕТ ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКИЙ 
эластичный (с 4 ребрами жесткости) 
Корсет применяется при остеохондрозе, радикулите, 
смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, травмах, 
ущемлениях нервов, травмах, хронических болях в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 
4 ребрам жесткости корсет обеспечивает надежную 
поддержку поясницы, расслабление мышц спины и 
нормализацию кровообращения. Корсет рекомендуется 
надевать непосредственно на нижнее белье.

Эластикалық
(4 қатаңдық қабырғалары бар) 
ЕМДІК-АЛДЫН АЛУшЫ КОРСЕТ 
Корсет остеохондрозда, радикулитте омыртқа аралық 
дискілердің орнынан таюында және ішек жарасында, 
омыртқа жарақатында,бел омыртқаның сегізкөз 
бөлімінің созылмалы ауруында қолданылады.Төрт қатты 
қабырғаның арқасында корсет белдің мықты бекітілуін, 
арқа бұлшықетінің босаңсуын және қанайналымының 
қалыпқа келуін қаматамасыз етеді.

Aрт. No. 3011
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Бандажи для беременных

Бандажи для верхних
и нижних конечностей

БАНДАЖ ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКИЙ 
(с ребрами жесткости) 
Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, 
смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, 
защемлениях нервов, травмах, хронических болях в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Также 
бандаж может использоваться после родов и после 
операций на брюшной стенке. Бандаж поддерживает 
мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию 
передней брюшной стенки и предотвращает расхождение 
послеоперационных швов. Бандаж надевать в положении 
лежа,  непосредственно на нижнее белье.

(қатты қабырғалары бар)
ЕМДІК-АЛДЫН АЛУшЫ БАНДАЖ
Бандаж остеохондрозда, радикулитте омыртқа аралық 
дискілердің орнынан таюында және ішек жарасында, 
омыртқа жарақатында,бел омыртқаның сегізкөз бөлімінің 
созылмалы ауруында қолданылады. Бандаж босанудан 
кейін және құрсаққа жасалған операциядан кейін 
қолданылуы мүмкін.Бандаж құрсақ бұлшықетін ұстап 
тұрады,құрсақтың алдынғы бөлімінің компрессиясын 
қаматамасыз етеді және операциядан кейін тігістердің 
ажырауының алдын алады.

Aрт. No. 4001

БАНДАЖ ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКИЙ
эластичный (послеоперационный и 
послеродовой)
Бандаж используется для восстановления мышечного 
тонуса после родов и после операций, предотвращает 
расхождение послеоперационных швов. Бандаж 
поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную 
компрессию и уменьшает отвисание живота. Бандаж 
надевать в положении лежа на спине, непосредственно 
на хлопчатобумажное бельё.

Эластикалық (операциядан кейінгі және 
босанудан кейінгі) ЕМДІК-АЛДЫН АЛУшЫ 
БАНДАЖ 
Бандаж  босанудан және операциядан кейін бұлшықет 
тонусын қалыпқа келтіру үшін қолданылады, операциядан 
кейін тігістердің ажырауының алдын алады.Бандаж құрсақ 
бұлшықетін ұстап тұрады, компрессияны қамтамасыз 
етеді, құрсақ терісінің салбырауын азайтады.Бандаж 
жатқан жағдайда тікелей мақтадан жасалған іш киімне 
киіледі. 

Aрт. No. 4002

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОвЫЙ 
Бандаж применяется в период беременности для 
уменьшения болей в поясничном отделе позвоночника и 
бедрах. Мягко поддерживая живот, бандаж обеспечивает 
оптимальные условия для правильного положения 
плода. Благодаря двум съемным пластинам жесткости 
эффективно снимает напряжение в нижней части 
спины и поддерживает живот во время беременности. 
Воздухопроницаемый эластичный материал, из 
которого изготовлен бандаж обеспечивает комфорт при 
использовании в любое время года.

Босануға дейінгі және босанудан кейінгі
БАНДАЖ
Бандаж жүктілік кезінде омыртқаның бел бөліміндегі 
және жамбастағы ауырсынуды азайту үшін қолданылады.
Құрсақты жұмсақ ұстай тұра бандаж ұрықтың дұрыс 
орналасуын қамтамасыз етеді.Алынып салынатын екі 
қатаңдық пластиналары арқасында арқаның төменгі 
бөліміне түсетін күшті жояды және құрсақты жүктілік 
кезінде ұстап тұрады.Бандаж жасалған ауа өткізгіш 
эластикалық материал кез келген жыл мезгілінде қолдану 
кезінде ыңғайлы.

Aрт. No. 4501

БАНДАЖ НА ЛУчЕзАПЯСТНЫЙ СУСТАв
эластичный
Бандаж применяется при травмах лучезапястного сустава, 
при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, 
синовиитах, а также в период реабилитации после снятия 
гипсовой повязки. Также применяется при привычных 
вывихах.
•  Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию

лучезапястного сустава
•  Эластичная петля для удобства при одевании
•  Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа

обеспечивает максимальный комфорт при использовании
•  Подходит для левой и правой руки
Эластикалық
БІЛЕК БУЫНЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж білек буынының жарақатында, сіңір созылуында, 
артриттерде, артроздарда,бурситтерде, синовиттерде 
және гипс таңбасынан кейінгі айығу кезінде қолданылады.
Сонымен қатар шығып кетулерде қолданылады.
•  Эластикалық ілмек кию кезінде ыңғайлылық үшін
•  Бандаждың ауаөткізгіш жеңілдетілген материалы қолдану

кезіндегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді
•  Сол және оң қолға келеді 

Aрт. No. 8502 

Цвет:

черный  бежевый

БАНДАЖ НА ЛОКТЕвОЙ СУСТАв эластичный
Бандаж  применяют при травмах локтевого сустава, при 
повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в 
период реабилитации после гипсовой повязки. 
•  Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию локтевого

сустава
•  Воздухопроницаемая ткань для комфорта при

использовании
•  Подходит для правой и левой руки 

Эластикалық шЫНТАҚ БУЫНЫНА 
АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж шынтақ буындарының жарақатында, сіңір 
созылуында,артриттерде немесе артроздарда және гипс 
таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады. 
•  Шынтақ буындарының жұмсақ бекітілуін және

компрессиясын қаматамасыз етеді
•  Ауаөткізгіш  материал қолдану кезіндегі ыңғайлылық үшін
•  Сол және оң қолға келеді
 

Aрт. No. 8301

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАв 
эластичный
Бандаж  применяют при травмах коленного сустава, при 
повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в 
период реабилитации после гипсовой повязки. 
•  Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию

коленного сустава
•  Воздухопроницаемая ткань для комфорта при

использовании
•  Подходит для правой и левой ноги

Эластикалық 
ТІзЕ БУЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж тізе буындарының жарақатында , сіңір созылуында 
,артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан 
кейінгі жазылу кезінде қолданылады.
•  Тізе буындарының жұмсақ бекітілуін және

компрессиясын қаматамасыз етеді
•  Ауаөткізгіш материал қолдану кезіндегі ыңғайлылық үшін
•  Сол және оң аяққа келеді 

Aрт. No. 6001



8 9Бандажи для верхних
и нижних конечностей

Бандажи при грыже / 
Бандажи для верхних конечностей

БАНДАЖ ГРЫЖЕвОЙ 
лево- и правосторонний
Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с 
целью предупреждения развития осложнений, а также в 
послеоперационный период для профилактики рецидива 
грыжи. Также бандаж используется для предупреждения 
увеличения грыжи при значительных физических нагрузках, 
связанных с поднятием тяжестей. Бандаж снабжен двумя 
съемными  пелотами (вставками): лево- и правосторонним, 
которые переставляется  в зависимости от локализации 
грыжи.

Сол және оң жақты
ІшЕК ЖАРАСЫНЫҢ БАНДАЖЫ 
Бандаж құрсақтың және жамбастың ішек жарасында 
асқынудың алдын алу мақсатында және операциядан 
кейінгі кезеңде ішек жарасының қайталануының алдын 
алуда қолданылады.Сонымен қатар бандаж салмақ 
көтеруге байланысты күш түскен кездегі ішек жарасының 
үлкеюінің алдын алу мақсатында қолданылады. Бандажда 
алынып салынатын пелот бар ол грыжаның орналасуына 
байланысты оң немесе сол жаққа орнатылуы мүмкін. 

Aрт. No. 5001

БАНДАЖ 
при пупочной грыже
Бандаж применяется при пупочных грыжах с целью 
предупреждения выпадения и защемления грыжевого 
мешка, а также для предупреждения дальнейшего 
увеличения размеров грыжи.
•  Обеспечение локальной компрессии на участок

грыжевого выпячивания
•  Съемный пелот для надежного удерживания грыжи от

выпадения
•  Дополнительные ребра жесткости, препятствующие

скручиванию и сползанию бандажа
•  Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа

обеспечивает максимальный комфорт при использовании

Кіндіктің ішек жарасында қолданылатын
БАНДАЖ 
Бандаж кіндіктің ішек жарасында жара қабының түсіп 
кетуінің немесе қысылуының алдын алу мақсатында және 
ішек жарасының өлшемдерінің келешекте өсуінің алдын 
алу үшін қолданылады. Ішек жарасының ісіну аймағына 
оқшауланған компрессияны қамтамасыз етеді
•  Алынып салынатын пелоттар ішек жарасын түсіп қалудан

сақтау үшін 
•  Қосымша қатаңдық қабырғалары бандаждың айналып

кетуіне және түсіп қалуға кедергі болады
•  Бандаждың ауаөткізгіш жеңілдетілген материалы қолдану

кезіндегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді

Aрт. No. 5051

БАНДАЖ НА ЛУчЕзАПЯСТНЫЙ СУСТАв c 
фиксацией пальца
Бандаж применяется при травмах лучезапястного сустава 
или сустава большого пальца кисти, при растяжениях 
связок, артрозах, артритах, бурситах, синовиитах, а также 
в период реабилитации после гипсовой повязки. Также 
применяется при привычных вывихах.

Саусақты бекітіп тұратын
БІЛЕК БУЫНЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж білек буынының немесе бас бармақ буынының 
жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде, артроздарда, 
бурситтерде, синовиттерде және гипс таңбасынан кейінгі 
жазылу кезінде қолданылады.Сонымен қатар шығып 
кетулерде қолданылады. 

Aрт. No. 8552

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИвАЮЩИЙ
с дополнительной фиксацией 
Бандаж используется при переломе руки, растяжениях 
связок, а также в послеоперационный период. 

•   Поддерживает руку и уменьшает давление на шею 
•   Дополнительный ремень обеспечивает надежную 

стабилизацию руки 
•   Воздухопроницаемая ткань обеспечивают комфорт при 

использовании 
•   Универсальный, для левой и правой руки 

Қосымша бекітуі бар
ҚОЛҒА ҰСТАП ТҰРУҒА АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж қол сынғанда,сіңір созылғанда және операциядан 
кейінгі кезеңде қолданылады. 

•   Қолды ұстап тұрады және мойынға түсетін күшті 
азайтады 

•   Қосымша белдік қолды сенімді тұрақтандырады
•   Ауа өткізетін мата қолдану кезінде ыңғайлы жағдай 

жасайды
•   Сол және оң қол үшін әмбебап

Aрт. No. 9905

Цвет:

черный     белый

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАв 
эластичный
Бандаж применяется при травмах голеностопного сустава, 
при растяжениях связок, артритах или артрозах, а также 
в период реабилитации после снятия гипсовой повязки. 
Также применяется при привычных вывихах.

Эластикалық
ТОБЫҚ БУЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ  
Бандаж тобық буындарының жарақатында, сіңір 
созылуында, артриттерде немесе артроздарда және гипс 
таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады. Сонымен 
қатар шығып кетулерде қолданылады. Aрт. No. 7011 

Цвет:

черный  бежевый

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАв 
РАзЪЕМНЫЙ
Бандаж  применяют при травмах коленного сустава, при 
повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в 
период реабилитации после гипсовой повязки. 

•  Обеспечивает надежную фиксацию и компрессию
коленного сустава

•  Уменьшает боль и отек, благодаря согревающему и
микромассажному действию

•  Разъемный дизайн обеспечивает легкость при одевании
бандажа

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ТІзЕ БУЫНДАРЫНА 
АРНАЛҒАН БАНДАЖ 
Бандаж тізе буындарының жарақатында, сіңір созылуында, 
артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан 
кейінгі жазылу кезінде қолданылады.
•  Тізе буындарының жұмсақ бекітілуін және компрессиясын

қаматамасыз етеді
•  Қыздыру және ықшамуқалау әрекеті арқасында

ауырсынуды және ісінуді азайтады. 
•  Алмалы-салмалы дизайн бандажды киюдегі ыңғайлылықты

қамтамасыз етед

Aрт. No. 6058



10 11Бинт эластичный медицинский средней растяжимости  /
Дәке эластикалық медициналық орташа созылғышты Таблицы размеров / Кестелер өлшемі

арт. 1001,1005

арт. 8301

арт. 8552

арт. 7011

арт. 9905

арт. 2009, 2011 

арт. 3011, 4001
4002
5051

арт. 4501

арт. 6001

арт. 2005

Применение: для профилактики и лечения 
варикозной болезни нижних и верхних конечностей, 
хронических венозных воспалительных процессов в 
до- и послеоперационный периоды, предупреждает 
возникновение тромбофлебита поверхностных и тромбоза 
глубоких вен. Наложение бинта для профилактики 
или лечения травм и заболеваний суставов (артриты, 
артрозы, слабость связочного аппарата) снимает нагрузку 
с поврежденного сустава, фиксирует, согревает, снимает 
отечность, приостанавливая развитие воспалительных 
процессов. 

•   Прочный материал бинта сохраняет высокую 
эластичность и обеспечивает отличную компрессию 
даже после длительного использования и многократной 
стирки

•   Высокое содержание хлопка обеспечивает комфорт при 
использовании бинта

•   Застежка для удобной и надежной фиксации бинта на 
конечности

Қолданылуы: жоғарғы және төменгі қол-аяқ мүшелерінің варикозды ауруының алдын алу және 
емдеу үшін, операцияға дейінгі және операциядан кейінгі кезеңде созылмалы көк тамырлық қабыну 
үрдістерінде, сыртқы көк тамырлардың тромбофлебитінің және теерң көк тамырлардың тромбозының 
пайда болуы ескертеді. Буындардың жараларының және ауруының алдын алу және емдеу үшін 
дәкенің тағылуы (артриттер, артроздар, байланыстырушы аппараттың әлсіздігі) зақымданған буыннан 
түсетін күшті жояды, қабыну үрдістерінің дамуын тежеп, ісінуді бекітеді, жылытады, жояды. 

•   Дәкенің мықты материалы жоғары эластикалығын сақтайды және ұзақ қолданудан және көп мәрте 
жуудан кейін өте жақсы компрессияны қамтамасыз етеді

•   Мақтаның жоғарғы құрамы дәкені қолдану кезіндегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді
•   Ілмек мүшеде дәкені ыңғайлы және сенімді бекіту үшін

Артикул Длина Ширина

02х80х1 1 м 8 см

02х80х1,5 1,5 м 8 см

02х80х2 2 м 8 см

02х80х2,5 2,5 м 8 см

02х80х3 3 м 8 см

02х80х3,5 3,5 м 8 см

02х80х4 4 м 8 см

02х80х5 5 м 8 см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Обхват грудной 
клетки, см/
Кеуде құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L
42-50 51-60 61-68 ±1,0 см 

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Обхват груди на уровне 
лопаток, см/
Жауырын деңгейіндегі 
кеде құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L XL XXL

64-76 77-89 90-102 103-116 117-130 ±1,0 см 

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Обхват талии, см/
Бел құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

XS S M L XL XXXL XXXXLXXL

50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 ±1,0 см 

Обхват локтя, см/
Шынтақ құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L XL

23-26 27-31 32-36 37-43 ±1,0 см 

Длина 
предплечья, см/
Білек ұзындығы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L XL
21-27 28-33 34-40 41-47 ±1,0 см 

Обхват голеностопного сустава под 
косточками, см/
Сүйек астындағы тобық құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

M L XL

21-26 27-32 33-38 ±1,0 см 

Обхват колена, см
Тізе құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқуларS M L XL XXL

28-33 34-39 40-45 46-51 52-57 ±1,0 см 

Размеры / Өлшемдер

Наименование
измерений/
Өлшем атауы
Высота шеи, см/
Мойын биіктігі, см
Обхват шеи, см/
Мойын құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L
7,5 9

28-49
11 ±1,0 см 

±1,0 см 

арт. 8502

арт. 5001Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Обхват бедер, см/
Жамбас құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

XS S M L XL XXL

80-88 89-97 98-106 107-115 116-124 125-134 ±1,0 см 

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Обхват бедер, см/
Жамбас құлашы, см

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S M L XL XXL

89-97 98-106 107-115 116-124 125-134 ±1,0 см 

XXXL

135-144

арт. 6058

Обхват колена, см
Тізе құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқуларS/M L/XL XXL

28-39 40-51 52-57 ±1,0 см 

Размеры / Өлшемдер

Обхват запястья, см/
Білек құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S / M L / XL
14-19 ±1,0 см 20-27

Обхват запястья, см/
Білек құлашы, см

Наименование
измерений/
Өлшем атауы

Максимальные 
отклонения/
Максималды 
ауытқулар

Размеры / Өлшемдер

S / M L / XL
14-19 ±1,0 см 20-25



Производитель:
ООО «Техномедика», 49130, Украина,
г. днепропетровск, ул. Березинская, 24-а
тел./факс: +38 056 378 99 56
e-mail: info@med-textile.com

   MedPack Swiss GmbH
SWITZERLAND
Tramstrasse 16, 9442, Berneck 
Tel  +41 71 747 11 95 
Fax +41 71 747 11 91
info@medpack-group.com
medpack-group.com

Представительство в Казахстане:
ТОО «MedHouse Kazakhstan»/«медхауз Казахстан»
Казахстан 010010, г. астана, ул. Б.майлина, 4/1, оф. 25,
тел./факс:  +7 7172 36 48 80
е-mail: office@medhouse.kz


