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Про підприємство

Завод   є   власністю   швейцарської   торгово-промислової   корпорації   
MedPack Swiss Group, Швейцарія - тому особлива увага приділяється якості 
продукції.

Спеціалізація фабрики - це виробництво медичних товарів для 
підтримання органів і частин тіла, відновлення їх функціонування та  прискорення 
періоду реабілітації, а також  для відчуття комфорту при активному стилі життя 
та під час занять спортом. Фабрика пропонує своїм споживачам бандажі для 
шиї, коректори постави, бандажі і корсети для поперека, післяопераційні бандажі, 
бандажі при грижах, бандажі для підтримки нижніх і верхніх кінцівок, бандажі 
для вагітних жінок, еластичні бинти та багато інших товарів.

В асортиментному портфелі компанії є бандажні вироби не тільки широко 
затребувані на ринку, але також ті, що мають спеціальні медичні призначення. 
Готується до виходу цілий ряд нових моделей. За рекомендаціями провідних 
фахівців постійно удосконалюються ті, що вже існують.

Технологічне оснащення в’язально-ткацького цеху - сучасні автоматичні 
верстати широко відомої у світі швейцарської компанії JACOB MULLER A.G. - це 
предмет гордості виробництва.  Взірцем є безкомпромісна якість, тому всі інші 
ділянки також обладнані  найсучаснішим устаткуванням від провідних світових 
виробників.  Машини і верстати обслуговуються досвідченими фахівцями, що 
пройшли навчання  та стажування в Швейцарії.

Велика кількість спеціальних і універсальних машин створює потужну 
виробничу базу. Завдяки цьому виробництво MedTextile® забезпечено власною 
сировиною високої якості і не залежить від постачальників еластичних і ремінних 
стрічок, тасьми та інших окантувальних матеріалів.
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Наші переваги / Сертифікація

Сьогодні ТМ MedTextile® – лідер вітчизняного ринку. Передове імпортне 
устаткування,   сучасні  матеріали  і  прогресивні  технології дають можливість 
гарантувати високу якість усього асортименту. Ретельний підхід до організаціі 
виробничих   процесів   та   суворий   триступеневий   контроль   якості     дозволяє 
виробляти відмінну бандажну продукцію та конкурувати з провідними світовими 
виробниками у цій галузі.

Висока якість, стильний дизайн, приваблива фірмова упаковка та розумна 
ціна - основні переваги продукції ТМ MedTextile®.

На підприємстві впроваджено «Систему менеджменту якості» відповідно 
до протоколу міжнародного стандарту ISO 9001:2008, що підтверджений 
сертифікатом TUV Rheinland.

Також успішно впроваджено сертифікацію ISO 13485:2003+AC:2009 
«Система менеджменту якості виробників медичних пристроїв» і сертифікацію 
відповідності європейським, pосійським та вітчизняним стандартам - Conformité 
Européenne (СЄ) та УкрСЕПРО.  Якість продукції підтверджена відповідними 
міжнародними та українськими сертифікатами.

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012 + AC:2012
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Каталог матеріалів

Міцна, еластична, повітропроникна бандажна 
стрічка забезпечує необхідний ступінь фіксації та 
максимальний комфорт під час використання.

Aеропрен або дихаючий неопрен має 
унікальну здатність утримувати тепло тіла, не 
перешкоджаючи диханню шкіри. Внутрішній 
шар, який прилягає до шкіри, виготовлений із 
натуральної високоякісної бавовни. 

Тришаровий повітропроникний матеріал має 
пом’якшувальні та зігрівальні властивості. 
Внутрішній шар, який прилягає до шкіри, 
виготовлений із натуральної високоякісної 
бавовни. 

Забезпечує нормальний теплообмін тіла,  
регулює вологість, має зігрівальну дію, 
здійснює мікромасаж, що сприяє поліпшенню 
мікроциркуляції крові та нормалізації кровообігу.

AЕРОПРЕН

БАНДАЖНА 
СТРІЧКА

НОРМОФЛЕКС

НАТУРАЛЬНА 
ОВЕЧА ВОВНА

Під час виробництва використовуються тільки найкращі, підтверджені сертифікатами якості, 
матеріали від провідних постачальників та виробників.

БАВОВНЯНА 
НИТКА

БАВОВНЯНА 
НИТКА

ПОЛІЕФІР / 
ПОЛІЕСТЕР

ПОЛІЕФІР / 
ПОЛІЕСТЕР

ЛАТЕКСНА 
НИТКА

КАПРОН / ПОЛІАМІД / 
НЕЙЛОН

ПОЛІЕФІР / 
ПОЛІЕСТЕР

ПІНОПОЛІУРЕТАН

НЕОПРЕН
ПЕРФОРОВАНИЙ
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Умовні позначення матеріалів / Упаковка продукції

РЕБРА ЖОРСТКОСТІ
ПЛАСТИКОВІ МОДЕЛЬОВАНІ

КАПРОН / ПОЛІАМІД / 
НЕЙЛОН

РЕБРА ЖОРСТКОСТІ
МЕТАЛЕВІ СПІРАЛЬНІ

ПІНОПОЛІУРЕТАН

ВІСКОЗА / 
СІТЧАСТА ТКАНИНА

ШКІРОЗАМІННИК /
ВІНІЛ

БАВОВНЯНА НИТКА
НЕОПРЕН
ПЕРФОРОВАНИЙ

ПОЛІЕФІР / ПОЛІЕСТЕР

РЕБРА ЖОРСТКОСТІ
СТАЛЕВІ МОДЕЛЬОВАНІ

РЕБРА ЖОРСТКОСТІ
МЕТАЛЕВІ МОДЕЛЬОВАНІ

ЛАТЕКСНА НИТКА

МОНОЦЕНТРИЧНИЙ 
ШАРНІР (1-ОСЬОВИЙ)

ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ 
ШАРНІР (2-ОСЬОВИЙ) 

ПЕЛОТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ЕРГОНОМІЧНОЇ
ФОРМИ

НЕОПРЕН
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Aрт. №. 1001

Aрт. №. 1005

Бандажі для шиї 

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 
М’ЯКОЇ ФІКСАЦІЇ 

Застосування: 
Бандаж застосовується при всіх типах захворювань шийного відділу 
хребта, при травмах шийних хребців і м’яких тканин шиї, травмах від 
раптового або різкого руху головою і шиєю, в
післяопераційний період.

• Обмежує рухи в шийному відділі хребта, зменшуючи больові відчуття
• Підтримує шийні хребці в правильному положенні
• Має зігрівальну і м’яку масажну дію, сприяє швидкому одужанню
• Поролон забезпечує м’якість і комфорт при використанні
• Застібка-липучка гарантує якнайкраще прилягання бандажа до шиї

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 
М’ЯКОЇ ФІКСАЦІЇ З ЖОРСТКОЮ ВСТАВКОЮ 

Застосування: 
Бандаж застосовується при всіх типах захворювань шийного відділу 
хребта, при травмах шийних хребців і м’яких тканин шиї, травмах від 
раптового або різкого руху головою і шиєю, в
післяопераційний період.

• Обмежує рухи в шийному відділі хребта, зменшуючи больові відчуття
• Підтримує шийні хребці в правильному положенні
• Має зігрівальну і м’яку масажну дію, сприяє швидкому одужанню
• Жорстка панель забезпечує додаткову фіксацію шиї і може бути знята, 

при необхідності можна поступово збільшувати амплітуду рухів шиї
• Поролон забезпечує м’якість і комфорт при використанні
• Застібка-липучка гарантує якнайкраще прилягання бандажа до шиї

 Найменування

вимірювань

 Розміри Макс. 

відхилення
 Колір

I II III

Висота шиї, cм 7,5 9 11 ± 1,0 см

Обхват шиї, cм 28-49 ± 1,0 см бежевий

 Найменування

вимірювань

 Розміри Макс. 

відхилення
 Колір

I II III

Висота шиї, cм 7,5 9 11 ± 1,0 см

Обхват шиї, cм 28-49 ± 1,0 см бежевий

Піно-
поліуретан

Піно-
поліуретан

Віскоза /
Сітчаста 
тканина

Віскоза /
Сітчаста 
тканина

Шкіро-
замінник /

Вініл
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Aрт.№. 2001

Aрт. №. 2011

Коректори постави

КОРЕКТОР ПОСТАВИ ЕЛАСТИЧНИЙ     

Застосування: 
Коректор постави рекомендується використовувати при викривленнях 
хребта (сколіозах, кіфозах), крилоподібних лопатках. Коректор постави 
запобігає розвитку сутулості, формує звичку тримати спину прямо, 
допомагає уникнути багатьох захворювань, пов’язаних з неправильною 
поставою (порушення дихальної, серцево-судинної, травної і інших 
систем). Забезпечує розведення поясу верхніх кінцівок і розвантаження 
тіл хребців із збереженням нормального тонусу м’язів.

• Ефективний засіб для профілактики і виправлення неправильної 
постави і сутулості плечей

• Може бути відрегульований при необхідності за ступенем фіксації (від 
м’якої до сильної)

• Еластичні ремені комфортно розташовуються навколо тулуба 

КОРЕКТОР ПОСТАВИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ     

Застосування: 
Коректор постави з ребрами жорсткості корегує неправильну 
поставу, зменшує болі у верхньому відділі спини, спричинені кіфозом, 
сколіозом, остеопорозом або артритом, запобігає деформаціям хребта. 
Застосовується також в період реабілітації після операцій і травм 
грудного відділу хребта. Еластичні ремені утримують плечі в правильному 
положенні. Пружні металеві ребра жорсткості, які  моделюються, 
покращують ефект від використання коректора та допомагають 
утримувати хребет прямо. Коректор постави рекомендується надягати 
безпосередньо на нижню білизну.

• Два ребра жорсткості, які  моделюються, допомагають вирівняти 
спину і забезпечити правильну поставу 

• Широкі ремені коректора м’яко розподіляють тиск на плечі 
• Еластичні ремені комфортно розташовуються навколо тулуба

Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S M L XL XXL*

Обхват грудей на 

рівні лопаток, cм
64–76 77–89 90–102 103–116 117–130 ± 1,0 см

бежевий

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL XXL

Обхват грудей 

на рівні лопаток, cм
64–89 90–116 117–130 ± 1,0 см

бежевий

Ребра 
жорсткості
сталеві 

модельовані

Бандажна стрічка

Бандажна стрічка

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 2035

Aрт.№. 2005

Коректори постави / Реклінатори 

КОРЕКТОР ПОСТАВИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ     

РЕКЛІНАТОР (КОРЕКТОР ПОСТАВИ) ДИТЯЧИЙ     

Застосування: 
Корсет допомагає обмежити кількість рухів в поперековому і грудному 
відділі хребта, забезпечує формування правильної постави, зменшує біль 
у верхньому і нижньому відділі спини. Попереджає сутулість і відновлює 
фізіологічно правильне положення плечового пояса.

• Рекомендується при болях в спині, спричинених радикулітом, 
остеохондрозом, зсувами і грижами міжхребетних дисків, при  
викривленні хребта.

• Два знімні металеві ребра жорсткості , які  моделюються,  забезпечують 
надійну підтримку в грудному і поперековому відділах спини.

• Широкі ремені корсета м’яко розподіляють тиск на плечі.
• Додаткові ремені забезпечують потрібний рівень компресії попереку.
• Повітропроникний полегшений матеріал корсета забезпечує  

максимальний комфорт при використанні.

Застосування: 
Реклінатор (коректор постави) забезпечує формування правильної 
постави у дітей і підлітків, зменшує болі у верхньому відділі спини, 
спричинені сколіозом, кіфозом, кіфосколіозом або артритом, запобігає 
деформаціям хребта, формує звичку тримати спину прямо, допомагає 
уникнути багатьох захворювань, пов’язаних з неправильною поставою 
(порушення дихальної, серцево-судинної, травної і інших систем).

• Додаткові металеві ребра жорсткості, які  моделюються, покращують 
ефект від використання коректора та допомагають вирівняти спину і  
забезпечити правильну поставу 

• Широкі ремені реклінатора м’яко розподіляють тиск на плечі 
• Еластичні ремені комфортно розташовуються навколо тулуба

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S М L

Обхват грудної 

клітини, см
42-50 51-60 61-68 ± 1,0 см

бежевий

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL XXL

Обхват грудей 

на рівні лопаток, cм
64–89 90–116 117–130 ± 1,0 см

бежевий

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані

Бандажна стрічка

Бандажна стрічка

Нормофлекс

Нормофлекс
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Aрт. №. 3011

Aрт. №. 2009

Реклінатори / Бандажі для попереку

КОРСЕТ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
(З 4 РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ) ЕЛАСТИЧНИЙ

РЕКЛІНАТОР  (КОРЕКТОР ПОСТАВИ) КЛЮЧИЧНИЙ 

Застосування: 
Корсет застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах 
міжхребетних дисків, травмах, утисках нервів, травмах, хронічних болях 
в попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 4 ребрам жорсткості 
корсет забезпечує надійну підтримку поперека, розслаблення м’язів 
спини і нормалізацію кровообігу.

• 4 пружних знімних сталевих ребра жорсткості, які  моделюються, 
забезпечують надійну підтримку і фіксацію в попереково-крижовому 
відділі хребта 

• Додаткові еластичні ремені комфортно розташовуються навколо талії і 
забезпечують необхідний рівень компресії поперека 

• Комплектується знімною подушечкою під вигин поперека для 
відмінного прилягання до тіла 

• Корсет добре моделює контури тіла і майже непомітний під одягом

Застосування: 
Реклінатор (коректор постави) забезпечує формування правильної 
постави, зменшує болі у верхньому відділі спини, спричинені сколіозом, 
кіфозом, кіфосколіозом або артритом, запобігає деформаціям хребта, 
формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох 
захворювань, пов’язаних з неправильною поставою (порушення 
дихальної, серцево-судинної, травної і інших систем). Попереджає 
сутулість. Трикутна форма коректора м’яко розподіляє тиск на плечі.  Для 
фіксації забезпечений застібкою-липучкою.

• Ефективний засіб для виправлення неправильної постави і  сутулості 
плечей

• Може застосовуватися при переломах ключиці в період утворення 
кісткового мозоля 

• Фіксує ключиці в правильному положенні для швидкого одужання 
• Ступінь фіксації може бути відрегульована за потреби від м’якої до 

сильної
• Широкі ремені м’яко розподіляють тиск на плечі

Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS* S M L XL XXL XXXL* XXXXL*

Обхват 

талії, см

50-

60

61-

70

71-

80

81-

90

91-

100

101-

110

111-

120

121-

130
± 1,0 см

Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S* M L XL XXL

Обхват грудей на 

рівні лопаток, cм
64–76 77–89 90–102 103–116 117–130 ± 1,0 см

бежевий

бежевий

Ребра 
жорсткості
сталеві 

модельовані
Бандажна стрічка Нормофлекс

Нормофлекс

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 3041

Aрт. №. 3051

Бандажі для попереку

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ
З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ (ЗІГРІВАЮЧИЙ)       

Застосування: 
Бандаж застосовується для лікування і профілактики остеохондрозу, 
радикуліту, ревматизму, невритів, люмбаго при зсувах і грижах 
міжхребетних дисків, травмах, хронічних болях в попереково-крижовій 
ділянці, може використовуватися після пологів і після операцій  на 
черевній стінці. Рекомендований під час реабілітації після травм і операцій, 
які проводилися в попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 
пластиковим ребрам жорсткості бандаж забезпечує надійну підтримку 
поперека, розслаблення м’язів спини і нормалізацію кровообігу.

• «Аеропрен» має мікромасажну і зігрівальну дію
• Зменшення болю і профілактика травм поясниці
• Підтримка м’язів живота в післяопераційний або післяродовий періоди
• Попередження розходження післяопераційних швів і виникнення 

післяопераційних гриж живота

КОРСЕТ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (ЗІГРІВАЮЧИЙ)

Застосування: 
Призначений для фіксації і розвантаження поперекового відділу хребта з 
одночасним прогріванням при хронічних болях в попереково-крижовому 
відділі хребта, радикуліті, ревматизмі, невриті та інших захворюваннях 
поперекової області. Володіє тепловим і підтримуючим ефектом. До 
складу входить натуральна овеча шерсть, що володіє терапевтичною 
дією.

• Чудово зберігає тепло, перешкоджає переохолодженню.
• Сприяє зменшенню болів, спричинених радикулітом, ревматизмом і 

іншими запальними процесами завдяки теплозахисним та лікувальним 
властивостям овечої  шерсті, що має терапевтичний ефект.

• Забезпечує нормальний теплообмін тіла, регулює вологість.
• Вовна добре поглинає і випаровує вологу, залишаючись при цьому 

сухою.
• Волокна вовни здійснюють мікромасаж, що сприяє поліпшенню 

мікроциркуляції крові та нормалізації кровообігу.

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL*

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL*

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см

бежевий

бежевий

Ребра 
жорсткості
пластикові 

модельовані
Бандажна стрічка

Нормофлекс

Aеропрен

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт.№. 3001

Aрт. №. 4045

Бандажі для попереку / Корсети

КОРСЕТ (ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ) 

Застосування: 
Корсет допомагає обмежити кількість рухів в поперековому і грудному 
відділі хребта, забезпечує формування правильної постави, зменшує 
біль у верхньому і нижньому відділі спини. Використовується при грижах 
дисків, зсуві дисків, зміні форми дисків, сколіозі, кіфозі, спондильозі, 
спондилолистозі, болях, що іррадують, переломах хребта і при реабілітації 
після лікування вказаних захворювань. Здійснює стабілізацію грудного і 
поперекового відділів хребта і утримує м’язи передньої черевної стінки.

• Два знімних металевих ребра жорсткості, які моделюються, 
забезпечують надійну підтримку в грудному і поперековому відділах 
спини

• Широкі ремені корсета м’яко розподіляють тиск на плечі 
• Додаткові ремені забезпечують необхідний рівень компресії поперека
• Повітропроникний полегшений матеріал корсета забезпечує 

максимальний комфорт при використанні 

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ (ЗІГРІВАЮЧИЙ) 

Застосування: 
Для забезпечення компресії і м’якої фіксації поперека. Зменшує біль 
завдяки зігрівальній і мікромасажній дії. Може застосовуватися для 
схуднення, зменшення товщини підшкірної жирової клітковини в 
області черева при заняттях спортом і гімнастикою. Для фіксації бандаж 
забезпечений застібкою-липучкою і оригінальним петельним покриттям. 

• Має зігрівальну і мікромасажну дію
• Забезпечує м’яку фіксацію і компресію поясниці
• Повітропроникний неопрен (аэропрен) має унікальну властивість 

затримувати тепло тіла, не перешкоджаючи диханню шкіри
• Добре моделює контури тіла

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL*

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см

бежевий

бежевий чорний

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані

Ребра 
жорсткості
пластикові 

модельовані

Бандажна стрічка

Aеропрен

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 4501

Aрт.№. 4011

Бандажі для вагітних / Бандажі для підтримки живота

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ  

БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Застосування: 
Бандаж застосовується в період вагітності для зменшення болів в 
поперековому відділі хребта і стегнах. М’яко підтримуючи живіт, бандаж 
забезпечує оптимальні умови для правильного положення плоду. Завдяки 
двом знімним ребрам жорсткості ефективно знімає напругу в нижній 
частині спини і підтримує живіт під час вагітності. Повітропроникний 
еластичний матеріал, з якого виготовлений бандаж, забезпечує комфорт 
при використанні у будь-яку пору року. 

• Знімає болі в області поперека і стегон 
• Запобігає появі розтяжок на животі 
• Дозволяє зберігати правильну поставу і продовжувати активний 

спосіб життя в період вагітності
• Непомітний під одягом 

Застосування: 
Бандаж використовується для відновлення м’язового тонусу після пологів 
і після операцій, запобігає розходженню післяопераційних швів. Підтримує 
м’язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує відвисання 
живота.

• Завдяки щільній передній стінці забезпечує надійну фіксацію і 
підтримку передньої черевної  стінки після операції на черевній 
порожнині і після пологів

• Сприяє формуванню міцного післяопераційного рубця і попереджає 
виникнення післяопераційних гриж живота

• Бандаж можна застосовувати як зігрівальний для спини (у разі 
надягання застібкою назад)

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S M L XL XXL XXXL*

Обхват стегон, cм
89-

97

98-

106

107-

115

116-

124

125-

134

135-

144
± 1,0 см

бежевий

бежевий

Ребра 
жорсткості
пластикові 

модельовані
Бандажна стрічка

Бандажна стрічка Нормофлекс

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS* S M L XL XXL XXXL XXXXL*

Обхват 

талії, см

50-

60

61-

70

71-

80

81-

90

91-

100

101-

110

111-

120

121-

130
± 1,0 см

Aрт. №. 4001

Aрт. №. 4002

Бандажі для підтримки живота

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ     
(З ТРЬОМА РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ)    

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
ЕЛАСТИЧНИЙ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах 
міжхребетних дисків, затисканнях нервів, травмах, хронічних болях в 
попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 3 ребрам жорсткості 
бандаж забезпечує надійну підтримку поперека, розслаблення м’язів 
спини і нормалізацію кровообігу. Також бандаж може використовуватися 
після пологів і після операцій на черевній стінці. Бандаж підтримує м’язи 
живота, забезпечує помірну компресію передньої черевної стінки і 
запобігає розходженню післяопераційних швів. 

• Три знімних пружних сталевих ребра жорсткості, які моделюються, 
забезпечують додаткову підтримку і фіксацію в попереково 
крижовому відділі хребта 

• Зменшення болю і профілактика травм поперека 
• Забезпечує підтримку м’язів живота в післяопераційний або 

післяродовий періоди 
• Попереджає розходження післяопераційних швів і виникнення 

післяопераційних гриж живота 

Застосування: 
Бандаж використовується для відновлення м’язового тонусу після 
пологів і після операцій, запобігає розходженню післяопераційних швів. 
Бандаж підтримує м’язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує 
відвисання живота. Бандаж надягати в положенні лежачи на спині 
безпосередньо на бавовняну білизну. 

• Призначений для підтримки живота після операцій і пологів
• Попереджає розходження післяопераційних швів і виникнення 

післяопераційних гриж живота
• Добре моделює контури тіла і непомітний під одягом 
• Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує 

максимальний комфорт  при використанні

Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS* S M L XL XXL XXXL XXXXL*

Обхват 

талії, см

50-

60

61-

70

71-

80

81-

90

91-

100

101-

110

111-

120

121-

130
± 1,0 см

бежевий

бежевий

Ребра 
жорсткості
сталеві 

модельовані

Ребра 
жорсткості
пластикові 

модельовані

Бандажна стрічка

Бандажна стрічка

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 5001

Aрт.№. 5011

Бандажі при грижі

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ ЛІВО- ТА 
ПРАВОСТОРОННІЙ   

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ УНІФІКОВАНИЙ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при пахових і стегнових грижах з метою 
попередження розвитку ускладнень, а також в післяопераційний період 
для профілактики рецидиву грижі. Також бандаж використовується для 
попередження збільшення грижі при значних фізичних навантаженнях, 
пов’язаних з підняттям тяжкості. Бандаж забезпечений двома знімними 
пелотами (вставками): ліво- і правостороннім, які переставляються 
залежно від локалізації грижі. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного 
пояса і має додаткову лямку, яка дозволяє регулювати ступінь тиску 
пелота (вставки) на ділянку грижі. Бандаж одягати тільки на вправлену 
грижу.

• Забезпечує локальну компресію на ділянку грижового випинання
• Знімні пелоти (вставки) унікальної анатомічної форми комфортно і 

надійно утримують грижі від випадання
• Дозволяє регулювати ступінь компресії за допомогою еластичних 

ременів
• Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує   

максимальний комфорт при використанні 

Застосування: 
Бандаж застосовується при пахових і стегнових грижах з метою 
профілактики розвитку ускладнень, а також в післяопераційний період 
для профілактики рецидиву грижі. Також бандаж використовується для 
профілактики збільшення грижі при значних фізичних навантаженнях 
пов’язаних з підняттям ваги. Бандаж має 2 знімних пелота, які можна 
ставити в ліво- або правосторонньому положенні залежно від локалізації 
грижі. Бандаж виготовлений з еластичного ременя і має додаткові ремені, 
які дозволяють регулювати ступінь компресії пелота на ділянку грижі.

• Профілактика розвитку ускладнень при паховій і стегновій грижах 
• Забезпечення локальної компресії на ділянку грижового випинання
• Ефективна профілактика рецидивів грижі в післяопераційний період
• Регулювання ступеня компресії за допомогою ременів
• Знімні пелоти (вставки) унікальної анатомічної форми комфортно і 

надійно утримують грижі від випадання

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL

Обхват стегон, cм 80-97 98-115 116-134 ± 1,0 см
бежевий

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS* S M L XL XXL

Обхват стегон, cм
78-

87

88-

95

96-

105

106-

116

117-

125

126-

134
± 1,0 см

бежевий

Пелоти 
спеціальної
ергономічної

форми

Пелоти 
спеціальної
ергономічної

форми

Бандажна стрічка

Бандажна стрічка Нормофлекс

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 5051

Aрт. №. 7011

Бандажі при грижі / Бандажі для нижніх кінцівок

БАНДАЖ ПРИ ПУПКОВІЙ ГРИЖІ 

БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 
ЕЛАСТИЧНИЙ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при пупкових грижах з метою попередження 
випадання і затискання грижового мішка, а також для попередження 
подальшого збільшення розмірів грижі. Бандаж одягати тільки на 
вправлену грижу.

• Забезпечення локальної компресії на ділянку грижового випинання
• Знімний пелот для надійного утримування грижі від випадання
• Додаткові ребра жорсткості, що перешкоджають скручуванню і 

сповзанню бандажа
• Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує 

максимальний комфорт при  використанні

Застосування: 
Бандаж застосовується при травмах гомілковостопного суглоба, при 
розтягненні зв’язок, артритах або артрозі, а також в період реабілітації 
після зняття гіпсової пов’язки. Також застосовується для профілактики 
звичайних вивихів або травм під час занять спортом.

• Забезпечення м’якої фіксації і компресії гомілковостопного суглоба
• Анатомічна форма з відкритою п’ятою зручна для щоденного 

використання
• Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує 

максимальний комфорт при використанні
• Підходить для лівої і правої ноги

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

M L XL

Обхват гомілковостопного 

суглоба під кісткою, см
21-26 27-32 33-38 ± 1,0 см

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS/S* M/L XL/XXL XXXL/XXXXL*

Обхват талії, см 50-70 71-90 91-110 111-130 ± 1,0 см
бежевий

бежевий чорний

Пелоти 
спеціальної
ергономічної

форми
Бандажна стрічка

Бандажна стрічка

Нормофлекс

*

* Тільки під попереднє замовлення

* Тільки під попереднє замовлення



Manufacture  & Global Distribution

16

Aрт. №. 6058

Бандажі для нижніх кінцівок

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ РОЗ’ЄМНИЙ

Застосування: 
Для забезпечення м’якої фіксації і компресії колінного суглоба при травмах 
і розтягненнях зв’язок, при болях в суглобі, обумовлених артритами, 
синовиитами і бурситами. Бандаж забезпечує відмінну підтримку бічних 
зв’язок і менісків. Також застосовується для профілактики звичайних 
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 зігрівальній 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 та правої ноги

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL XXL

Обхват коліна, cм 28-39 40-51 52-57 ± 1,0 см
бежевий

Aрт. №. 6111

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ    

Застосування: 
Бандаж застосовують при травмах колінного суглоба, при розтягненнях 
зв’язок, артритах або артрозі, а також у період реабілітації після гіпсової 
пов’язки. Також бандаж застосовують для профілактики вивихів і травм 
під час занять спортом.

• Забезпечує надійну фіксацію і компресію колінного суглоба
• Зменшує біль та набряк завдяки зігрівальній і мікромассажній дії
• Чотири ребра жорсткості забезпечують додаткову стабілізацію 

суглоба
• Отвір і пружний валик-кільце обмежують рухливість і захищають 

колінну чашечку
• Підходить для лівої і правої ноги

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S М L XL XXL

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

Ребра 
жорсткості
металеві 
спіральні

Ребра 
жорсткості
металеві 
спіральні

Aеропрен

Aеропрен
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Aрт.№. 6112

Бандажі для нижніх кінцівок

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ З РЕБРАМИ 
ЖОРСТКОСТІ З ПОСИЛЕНОЮ ФІКСАЦІЄЮ (ТУТОР)  
Застосування: 
Колінний тутор забезпечує жорстку фіксацію суглоба із захопленням нижньої 
третини стегна і верхньої третини гомілки, що виключає здійсненність 
рухів в коліні. Застосовується при артрозі, з явищами артриту зокрема 
ревматоїдного і подагричного, профілактика патологічної установки нижньої 
кінцівки при помірному вальгусному або варусному відхиленні гомілки. 
Використовується в ролі шини при транспортній іммобілізації, за наявності 
алергії на гіпс, при травмах капсульно-зв’язкового апарату колінного суглоба 
різноманітного ступеня тяжкості, при переломах без зсуву міжвиросткового 
під’йому великоберцової кістки, в період ранньої реабілітації після гіпсової 
іммобілізації при переломах виростків великоберцової та стегнових кісток, 
міжвиросткового підняття великоберцової кістки, при помірно вираженій 
нестабільності колінного суглоба, зокрема паралітичного походження.

• Швидкість і зручність при надяганні, легкість доступу до проблемної ділянки 
• Можна регулювати внутрішній об’єм
• Є іммобілізаційною шиною, має очевидні переваги в порівнянні з гіпсовою лангетою:  швидкість і зручність при надяганні, легкість 

доступу до проблемної ділянки
• Три металевих ребра жорсткості , які  моделюються, надійно фіксують колінний суглоб
• Ремені із застібками - липучками забезпечують щільне прилягання виробу до ноги пацієнта
• М’який внутрішній шар забезпечує комфорт при використанні
• Підходить для лівої і правої ноги

 Найменування

вимірювань

 Розміри Макс. 

відхилення
 Колір

S M/L XL/XXL

Висота виробу, cм 40 50 60 ± 1,0 см

Обхват коліна, cм 28-49 34-57 ± 1,0 см бежевий

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані
Нормофлекс
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Бандажі для нижніх кінцівок

Aрт. №. 7021

БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 
ЕЛАСТИЧНИЙ   

Застосування: 
Для забезпечения компресії та помірної фіксації гомілковостопного 
суглоба. Застосовується при травмах суглоба, артрозі або артритах, 
пошкодженнях зв’язок, а також в період реабілітації після зняття гіпсової 
пов’язки. Також  застосовується для профілактики звичайних вивихів або 
травм під час занять спортом. 

• Забезпечує компресію і помірну фіксацію гомілковостопного суглоба
• Анатомічна форма з відкритою п’ятою зручна для щоденного використання
• Зменшує біль завдяки зігрівальній і мікромасажній дії
• Пластикові вставки забезпечують додаткову стабілізацію суглоба
• Підходить для правої і лівої ноги

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S M L XL

Обхват гомілковостопного 

суглоба під кісткою, см
15-20 21-26 27-32 33-38 ± 1,0 см

бежевий

Ребра 
жорсткості
пластикові 

модельовані
Aеропрен
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Бандажі для верхніх кінцівок

Aрт. №. 8001

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 
ЕЛАСТИЧНИЙ     

Застосування: 
Бандаж призначений для середньої фіксації, зігрівання і рівномірної 
компресії плечового суглоба при відновленні після травм, ударів, вивихів, 
для профілактики артритів, артрозу, плекситів, плече-лопаткових 
періартритів і інших захворювань плечового суглоба (плеча). Ефективний 
під час реабілітаційного періоду при артритах, артрозі плечового 
суглоба, періартритах, при артритах і артрозі ключично-акромиального 
зчленування, після операцій на плечовому суглобі, перелому шийки плеча. 
Для фіксації бандаж забезпечений застібкою-липучкою.

• Зберігає тепло, покращує кровообіг плеча
• Сприяє збільшенню вмісту кисню в тканинах
• Стимулює процеси відновлення м’язів і зв’язок
• Додатковий ремінь забезпечує надійну стабілізацію руки і
• зручність  в експлуатації
• Підходить для лівої і правої руки

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XXL

Обхват грудей 

на рівні лопаток, cм
64–89 90–130 ± 1,0 см

бежевий

Aрт.№. 8011

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 
ЗІГРІВАЮЧИЙ (ПОВ’ЯЗКА ДЕЗО)

Застосування: 
Бандаж (пов’язка Дезо) забезпечує фіксацію верхньої кінцівки у 
функціонально вигідному положенні, розвантажує суглоби верхньої 
кінцівки. Застосовується при травмах плеча і передпліччя; пошкодженнях 
і розривах зв’язок плечового суглоба, ключично-акромиального 
зчленування і ліктьового суглоба; під час реабілітації після переломів 
кісток плечового пояса і оперативних втручань у верхній кінцівці; артрозі, 
артритах суглобів верхньої кінцівки, плече-лопаточному періартриті, 
паралічах, парезах плексіти, невритах верхньої кінцівки.

• Має муфту для передпліччя з двома ременями і пояс для регуляції  
фіксації верхньої кінцівки

• Тришаровий, м’який, повітропроникний матеріал забезпечує  комфорт 
при використанні

• Підходить для правої і лівої руки 

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

XS* S/М L/XXL

Обхват грудей 

на рівні лопаток, cм
51-63 64–89 90–130 ± 1,0 см

бежевий

Aеропрен

Нормофлекс
* Тільки під попереднє замовлення
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Aрт. №. 8551

Бандажі для верхніх кінцівок

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИЙ 
СУГЛОБ З РЕБРОМ ЖОРСТКОСТІ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при травмах променезап’ясткового суглоба, 
при розтягненнях зв’язок, артрозі, артритах, бурситах, сіновіїтах, а 
також в період реабілітації після гіпсової пов’язки, для профілактики 
артритів, тендовагінітів і їх загострення. Призначений для повної фіксації 
променезап’ясткового суглоба, забезпечує зігрівання і рівномірну 
компресію. Ефективний для профілактики травм при заняттях спортом 
і підвищених навантаженнях на променезап’ястковий суглоб. Бандаж 
посилений жорсткою металевою вставкою, що повністю обмежує рух в 
променезап’ястковому суглобі.

• Забезпечення надійної фіксації і компресії променезап’ясткового 
суглоба

• Металеве ребро жорсткості і додаткові ремені забезпечують надійну 
стабілізацію суглобів

• Анатомічна форма зручна для щоденного використання
• Може бути використаний замість гіпсової лангети
• Універсальний - підходить для лівої і правої руки

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL

Обхват зап’ястя, cм 14–19 20–27 ± 1,0 см
бежевий

Aрт.№. 8502

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИЙ 
СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при травмах променезап’ясткового суглоба, при 
розтягненнях зв’язок, артрозі, артритах, бурситах, синовиитах, а також в 
період реабілітації після зняття гіпсової пов’язки. Також використовується 
для профілактики звичайних вивихів або травм під час занять спортом.

• Забезпечує м’яку фіксацію і компресію променезап’ясткового суглоба
• Еластична петля для зручності при одяганні
• Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує 

максимальний комфорт при використанні
• Анатомічна форма зручна для щоденного використання
• Підходить для лівої і правої руки 

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL

Обхват зап’ястя, cм 14–19 20–27 ± 1,0 см
бежевий чорний

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані
Aеропрен

Бандажна стрічка

* Тільки під попереднє замовлення

*
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Aрт. №. 9905

Бандажі для верхніх кінцівок

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 
З ДОДАТКОВОЮ ФІКСАЦІЄЮ     

Застосування: 
Бандаж використовується при переломі руки, розтягненнях зв’язок, а 
також в післяопераційний період. 

• Підтримує руку і зменшує тиск на шию 
• Додатковий ремінь забезпечує надійну стабілізацію руки 
• Повітропроникна тканина забезпечує комфорт при використанні
• Універсальний, для лівої і правої руки 

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S М L XL

Довжина 

передпліччя, cм
21-27 28-33 34-40 41-47 ± 1,0 см

білий чорний

Поліефір / 
поліестер

Aрт. №. 8552

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИЙ 
СУГЛОБ З ФІКСАЦІЄЮ ПАЛЬЦЯ     

Застосування: 
Бандаж застосовується при травмах променезап’ясткового суглоба 
або суглоба великого пальця кисті, при розтягненнях зв’язок, артрозі, 
артритах, бурситах, синовиитах, а також в період реабілітації після гіпсової 
пов’язки. Також застосовується для профілактики звичайних вивихів або 
травм під час занять спортом.

• Забезпечує надійну фіксацію і компресію променезап’ясткового 
суглоба і суглоба великого пальця 

• Зменшує біль і набряк завдяки зігрівальній і мікромасажній дії
• Ребро жорсткості і додаткові ремені забезпечують надійну 

стабілізацію суглобів
• Підходить для правої і лівої руки

 Найменування

вимірювань

Розміри Макс. 

відхилення
Колір

S/М L/XL

Обхват зап’ястя, cм 14–19 20–27 ± 1,0 см
бежевий

Ребра 
жорсткості
металеві 

модельовані
Aеропрен

* Тільки під попереднє замовлення

*
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Бинти еластичні

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ
РОЗТЯЖНОСТІ ШИРиНОЮ 80 мм, 100 мм, 120 мм

Застосування: 
Профілактика і лікування травм або хвороб верхніх і нижніх кінцівок: варикозної 
хвороби, хронічних венозних запальних процесів в до- і післяопераційні 
періоди, попередження виникнення тромбофлебіту поверхневих і тромбозу 
глибоких вен; профілактика або лікування травм і захворювань суглобів 
(артрити, артроз, слабкість зв’язкового апарату). Бинт знімає навантаження 
з пошкодженого суглоба, фіксує, зігріває, знімає набряклість, припиняючи 
розвиток запальних процесів, захищає від травм під час занять спортом, 
важкої фізичної роботи, при  тривалих статичних навантаженнях.

• Міцний матеріал бинта зберігає необхідну еластичність і забезпечує 
відмінну компресію навіть після тривалого використання і багатократного 
прання

• Великий вміст бавовни забезпечує комфорт при використанні бинта
• Для фіксації може комплектуватися металевими або комбінованими 

кліпсами

Склад: 
бавовна – 60%, латекс – 26%, поліефір – 14%

Склад:   
бавовна - 50%, латекс - 30%, 
поліефір - 20%

Артикул  Довжина Ширина

02х100х1 1 м 10 см

02х100х1,5 1,5 м 10 см

02х100х2 2 м 10 см

02х100х2,5 2,5 м 10 см

02х100х3 3 м 10 см

02х100х3,5 3,5 м 10 см

02х100х4 4 м 10 см

02х100х5 5 м 10 см

02х100х10 10 м 10 см

Артикул  Довжина Ширина

12 х 80 х 1 1 м 8 см

12 х 80 х 2 2 м 8 см

12 х 80 х 3 3 м 8 см

12 х 100 х 1,5 1,5 м 10 см

12 х 100 х 3 3 м 10 см

Артикул  Довжина 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

12х120х5 5 м 12 см

Поліефір / 
поліестер

Бавовняна 
нитка

Латексна 
нитка
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Наші переваги / Маркетинг  

Чому потрібно купувати продукцію ТМ MedTextile® 
• Високі стандарти швейцарської якості 
• Широкий асортимент бандажної продукції 
• Висока ефективність при використанні                                                               

виробів
• Стильний і сучасний дизайн 
• Розумна ціна

Дивіться більше інформації 

про виробництво 

і новинки асортименту 

на сайті 

www.medtextile-swiss.com

Запитуйте 
в аптеках та 
медтехніках



                  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

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012 + AC:2012
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ВИРОБНИК:

ТОВ «Техномедика»

49130, Україна,

м. Дніпропетровськ

вул. Березинська, 24-А

тел./факс +38 056 378 99 56

info@med-textile.com

м. Вінниця
тел. 067 547 88 16
vinnitsa@dolphi.com.ua

м. Дніпропетровськ
тел. 067 447 52 51
dnepr@dolphi.com.ua 

м. Донецьк  
тел. 067 447 52 54
donetsk@dolphi.com.ua
 
м. Житомир
тел. 067 520 04 37
zhitomir@dolphi.com.ua 

м. Запоріжжя 
тел. 067 628 43 82
zaporozhye@dolphi.com.ua
 
м. Івано-Франківськ
тел. 0342 500 600
ivfr@dolphi.com.ua

м. Київ
тел. 044 500 89 39
kyiv@dolphi.com.ua

м. Кіровоград
тел. 067 658 48 65
kirovograd@dolphi.com.ua

м. Кривий Ріг
тел. 056 404 11 32
krrog@dolphi.com.ua

м. Кременчук
тел. 0536 740 385
kremenchug@dolphi.com.ua
 
м. Северодонецьк (Луганська обл.)
тел. 067 409 30 75
lugansk@dolphi.com.ua
 
м. Львів
тел. 032 232 88 52
lvov@dolphi.com.ua

м. Луцьк
тел. 067 520 69 10
lutsk@dolphi.com.ua 

м. Миколаїв
тел. 0512 371 727
nikolaev@dolphi.com.ua

м. Одеса 
тел. 048 734 19 46
odessa@dolphi.com.ua

м. Полтава
тел. 0532 613 450
poltava@dolphi.com.ua

м. Рівне
тел. 067 611 88 27
rovno@dolphi.com.ua

м. Суми
тел. 0542 650 605
sumy@dolphi.com.ua

м. Тернопіль
тел. 0352 513 058

м. Ужгород
тел. 067 611 86 94
uzhgorod@dolphi.com.ua

м. Харків
тел. 067 628 43 65
kharkov@dolphi.com.ua

м. Херсон
тел. 067 611 87 15
kherson@dolphi.com.ua

м. Хмельницький 
тел. 067 611 88 26
khmelnitsky@dolphi.com.ua

м. Черкаси
тел. 067 564 10 62
cherkassy@dolphi.com.ua  

м. Чернівці 
тел. 0372 541 214
chernovtsi@dolphi.com.ua 

Беларусь
СООО «МедХауз»
г. Минск, Беларусь,
просп. Независимости, 11,
корп. 2, к. 516
тел/факс 8 017 209 92 13
info@medhouse.by

Роcсия
ООО «Екоснаб»,
105120, г. Москва,
Съезжинский пер., д. 6
тел.:  +7 495 648 15 25

Молдова
ÎM «Delta-Medica» SRL, 
Republica Moldova,
stradela Studenților 6b,
mun. Chișinău,
tel./fax: +373 22 77 96 52

Прибалтика 
SIA «Medhouse Baltic»
Latvija, Rīga,
Bauskas iela 58A, LV-1004,
tel. + 371 67 61 75 76

Казахстан
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: offi  ce@medhouse.kz

МЕДПАК СВІСС ГМБХ Є ЧЛЕНОМ МЕДПАК 
СВІСС ГРУП, ШВЕЙЦАРІЯ

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні: 

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 
України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших 
телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами.

Дивіться більше інформації 
на сайті medtextile-swiss.com

Офіційні представництва
в країнах СНД: 


