
KARTA GWARANCYJNA 
Model:      …………………………………………….
Numer Seryjny: ………………………………………

Pieczęć punktu sprzedaży 
i czytelny podpis Sprzedawcy ………………………

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej 
gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup 
był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu 
użytkowania określonego w  rozporządzeniu w  sprawie świadczeń gwarantowanych, pod 
warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W  okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w  celu 
przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania 
przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią 
ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie 
wysłać na adres fi rmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, 
w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z  instrukcją obsługi i  ściśle jej 
przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje 
nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu 
ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, 
zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną. 
7. Wyrób przesłany do serwisu w  ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia 
epidemiologicznego. 
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z  DOWODEM 
ZAKUPU(PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU 
W  PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W  CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO 
OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, 
KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 
BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”. 
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem 
serii produktu nie będą uwzględniane.

Instrukcja użytkowania
Orteza sztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę

Modele: AT53005 (długa), AT53008 (krótka)

www.antar.net

Antar Sp. J.
Adres: ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa
TEL: +48 22 518 36 00
FAX: +48 22 518 36 30
E-mail: antar@antar.net
www.antar.net 

Wersja instrukcji obsługi: 2021-05-25.1
 Data wydania aktualnej wersji instrukcji 

obsługi: 2021-05-25

Uwaga

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem 
„poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub 
pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub 
może doprowadzić do któregokolwiek z niżej 
wymienionych zdarzeń:
a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub 
innej osoby lub 
b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub 
c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
należy powyższy „poważny incydent” zgłosić 
producentowi oraz właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym użytkownik lub 
pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku 
Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji 
alergicznych lub innych niepokojących, 
niejasnych dla użytkownika objawów związanych 
z użytkowaniem wyrobu medycznego należy 
skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Uwaga

Sposób utylizacji wyrobu 
po wycofaniu z eksploatacji

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób 
medyczny można zutylizować jak zwykły odpad 
komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych 
– należy postępować w sposób właściwy dla 
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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4. Zaciśnij wszystkie 
haczyki i pasy 
w kolejności od przodu 
stopy do górnej części 
nogi.

2. Dla lepszego 
dopasowania umieść 
poduszeczki wewnątrz 
wkładki lub pomiędzy
wkładką a obudową.

1. Przekręć przycisk na 
pozycję „pompuj”, po 
czym wciśnij pompkę, 
aby nadmuchać komorę.

2. Przekręć przycisk 
na pozycję „wypuść 
powietrze”, aby spuścić 
powietrze.

3. Stopę owiniętą 
wkładką umieść 
w bucie i pociągnij 
pionowe podpórki po 
obu stronach lekko na 
zewnątrz. Boczna oś 
goleni powinna być 
wyrównana z obu stron 

do podpórek. Następnie zwolnij podpórki, aby 
przywarły do piankowej wkładki. Pierwszy pas od 
góry wsuń w otwory z obydwu stron obudowy.

Dostosowywanie ciśnienia w komorze powietrznej

AT53005

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Orteza z tworzywa sztucznego
na goleń i stopę

1. Umieść stopę i nogę 
w piankowej wkładce 
i zaciśnij tak, aby 
wkładka przylegała do 
stopy. 

Washing Instruction

Remove metal stay and hard shell component 
before washing.
Hand wash in cold water with mild soap and 
dry in air current only.
Do not tumble dry, dry clean or bleach.
Keep away from any heat resources.

Tabela rozmiarów

Instrukcja prania

Przed praniem zdjąć elementy metalowe i obudowę. 
Prać ręcznie w zimnej wodzie, używając łagodnego 
mydła. Suszyć wyłącznie na powietrzu.
Nie suszyć w suszarce, nie prać chemicznie ani nie 
używać wybielacza.
Nie wystawiać na działanie źródeł ciepła.

Rozmiar buta
S    36 - 39
M    40 - 44
L     44 - 46,5

XL   46,5+

Indication

Status post foot or ankle surgery
Stable foot and ankle fracture
Moderate to severe ankle sprain 

Wskazania

Stany po operacjach stopy lub kostki
Stabilizacja złamań stopy lub kostki
Umiarkowane lub silne skręcenie kostki

Rozmiary z tabeli dotyczą modeli AT53005 i AT53008
Długość: AT53005 - 45 cm, AT53008 - 28 cm


