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АСОРТИМЕНТ
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шириною
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3, 4, 5
ДОВЖИНОЮ

m(м)

АСОРТИМЕНТ



Бинт еластичний стрічковий з текстильною застібкою 
середньої розтяжності
Опис: еластичний бинт з текстильною застібкою виготовлений зі спеціальної тканини високої 
поверхневої щільності та підвищеним вмістом бавовни. Спеціальна технологія ткацтва, що 
застосовується при виробництві бинта, забезпечує відмінну якість і збереження властивостей 
навіть при тривалому та інтенсивному використанні.
Зручна текстильна застібка на липучці «Velcro» дозволяє легко накласти пов'язку і закріпити її без 
додаткових кріплень. 
Застібка «Velcro» - це комплект з двох стрічок, виготовлених з нейлону. На одній стрічці 
розташовані мікрогачки з міцної нейлонової нитки, а на другій - мікропетлі у вигляді ворсистої 
частини. При використанні вони прилипають одна до іншої та утворюють якісне зчеплення.
Бинт медичний еластичний стрічковий з текстильною застібкою середньої розтяжності – це 
чудова альтернатива дорогим спортивним бинтам та покращена версія класичного 
еластичного бинта.
Призначення: Профілактика й лікування варикозного розширення вен, хронічних 
тромбофлебітів, вивихів, розтягнень і т. п. З профілактичною метою - для рятування від 
перевантажень і перевтоми при фізичних навантаженнях, для запобігання розтягненням м'язів і 
травм, пов'язаних із заняттям спортом.

Бавовна, латекс, поліефір

5 років

ТУ У 32.5-38935759-004 діє до: 2014

1 шт.

Склад виробу

Термін зберігання

Нормативний документ

Текстильна ліпучка

Назва

Бинт медичний еластичний стрічковий
з текстильною застібкою середньої розтяжності

Розмір Кількість 
в уп.

1

1 м
1,5 м
2 м
3 м
4 м
5 м

8 см

ukrmedtextile.com.ua



Бинт складений навпіл 

Складений навпіл бинт згорнутий в ролік для зручності 
в подальшому використанні ( при намотуванні на тіло, запобігає
волочіння кінцівки бинта по долозі )

Текстильна застібка знаходиться в середині згорнутого роліка

ukrmedtextile.com.ua

ОПИС ВИРОБА

Бинт медичний 

еластичний стрічковий 

с текстильною 

застібкою. 

Кількість 1 шт.

Бинт складений навпіл 

Складений навпіл бинт згорнутий в ролік для зручності 

в подальшому використанні ( при намотуванні на тіло, 

запобігає волочіння кінцівки бинта по долозі )

Текстильна застібка знаходиться в середині згорнутого роліка

ПРИМІТКА



ПЕРЕВАГИ

міст
ить

бавов
ну
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ВИСОКА ПОВЕРХНЕВА 

ЩІЛЬНІСТЬ

ПІДВИЩЕНИЙ ВМІСТ 

БАВОВНИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИ 

ІНТЕНСИВНОМУ 

ВИКОРИСТАННІ

ЗРУЧНА ТЕКСТИЛЬНА 

ЗАСТІБКА

ЛЕГКЕ ВИКОРИСТАННЯ



ukrmedtextile.com.ua

ПОКАЗАННЯ

       Профілактика й 

лікування варикозного 

розширення вен, 

хронічних 

тромбофлебітів, 

вивихів, розтягнень і т. п.
 

       З профілактичною 

метою - для рятування 

від перевантажень і 

перевтоми при 

фізичних 

навантаженнях, для 

запобігання 

розтягненням м'язів і 

травм, пов'язаних із 

заняттям спортом.



Повнота / унікальність 
асортименту

Бинти еластичні

Усього позицій 
на ринку (SKU)

Асортимент 
«Білосніжка»
 
Унікальні 
позиції 
«Білосніжка» 

54

42

6

Частка 
на ринку України 
еластичної групи 
«Білосніжка» 

23%

Підготовлено за даними 
аналітичної компанії SMD

ukrmedtextile.com.ua

ЕЛАСТИЧНІ
ВИРОБИ



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ukrmedtextile.com.ua



ukrmedtextile.com.ua

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ

Виробник: ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ». 
Україна, 18018, м. Черкаси, вул. М. Залізняка, 165А. Т.: (0472) 64-40-58. E-mail: info@ukrmedtextile.сom.ua; 
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