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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane męskie na 
podzespole lateksowym

AT53505

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. Stosowane mogą być przy 
urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach 
kręgosłupa oraz przy wyrównaniu kończyn 
dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane męskie na korku

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. Spodnią część podpiętki stanowi 
naturalny korek. Produkt dobrze amortyzuje 
obciążenie. Podpiętki doskonale regulują 
wysokość pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

AT53506

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane damskie na 
podzespole lateksowym

AT53507

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. Stosowane mogą być przy 
urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach 
kręgosłupa oraz przy wyrównaniu kończyn 
dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane damskie na korku

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. Spodnią część podpiętki stanowi 
naturalny korek. Produkt dobrze amortyzuje 
obciążenie. Podpiętki doskonale regulują 
wysokość pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

AT53508

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” męskie 
na podzespole lateksowym

AT53509

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. W  środkowej części posiadają 
wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają 
bólom związanym ze stanami zapalnymi 
i zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki odciążają 
guz kości piętowej. Wskazane są w  przypadku 
ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne skórzane 
„na ostrogi” męskie na korku

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o  odpowiedniej grubości posiadającą 
świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią część 
podpiętki stanowi naturalny korek. W  środkowej 
części posiadają wycięty otwór umożliwiający 
swobodne zagłębianie się kości piętowej. Wkładki 
zapobiegają bólom związanym ze stanami 
zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. 
Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane 
są w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej 
kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

AT53510

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” damskie 
na podzespole lateksowym

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o  odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. Spodnią część podpiętki stanowi 
naturalny korek. W środkowej części posiadają wycięty 
otwór umożliwiający swobodne zagłębianie się kości 
piętowej. Wkładki zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. 
Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane są 
w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

AT53511

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Podpiętki ortopedyczne skórzane 
„na ostrogi” damskie na korku

AT53512

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”. W  środkowej części posiadają 
wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają 
bólom związanym ze stanami zapalnymi 
i zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki odciążają 
guz kości piętowej. Wskazane są w  przypadku 
ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Stoppery ortopedyczne 
skórzane na podzespole 
lateksowym

AT53513

Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo 
„Zdrowej Stopy”, połączoną z  elementem 
lateksowym. Stoppery podnoszą łuk poprzeczny 
stopy. Zapobiegają zsuwaniu się stóp do przodu. 
Łagodzą bóle śródstopia. Zalecane szczególnie do 
obuwia na wysokim obcasie.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie 
klejącą.
Rozmiary: uniwersalny

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.
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Półwkładki ortopedyczne skórzane 
z pelotą na podzespole lateksowym

Cechy produktu:
Wkładki wykonane są na bazie elementu 
lateksowego z wyprofilowaną pelotą metatarsalną, 
proporcjonalną do wielkości stóp. Wierzch wkładek 
pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”. Wkładki podpierają przednią część stóp, 
a pelota podnosi łuk poprzeczny. Wkładki łagodzą 
bóle przodostopia i  kości palców. Zalecane 
przy zwyrodnieniach głów kości palców oraz 
koślawego palucha (halluks). Mogą być stosowane 
do każdego rodzaju obuwia.
Rozmiary: uniwersalny

AT53514

Czyszczenie: wkładki należy wyjmować i wietrzyć. 
Wyrób myje się w  ręku. Wkładki można przetrzeć 
wilgotną szmatką z  dodatkiem mydła lub sody 
oczyszczonej, która neutralizuje zapach. Następnie 
produkt należy osuszyć.



UWAGA:
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:
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.

INFORMACJA
Wyroby AT53501, AT53502, AT53503, AT53504, AT53505, 
AT53506, AT53507, AT53508, AT53509, AT53510, AT53511, 
AT53512, AT53513, AT53514 oraz inne wyroby o symbolu 
AT535XX (gdzie X oznacza dowolną cyfrę) – wkładki 
oraz podpiętki pod marką ANTAR – zawierają tkanki 
pochodzenia zwierzęcego (skórę zwierząt).

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU 
Z EKSPLOATACJI 
Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny 
można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.


