AT53501
Wkładki ortopedyczne,
skórzane przeciw płaskostopiu
poprzecznemu i podłużnemu
na sztywnym podzespole

Cechy produktu:
Wkładki wykonane są z polipropylenu spienionego
odpowiedniej twardości i sprężystości pokrytego
skórą naturalną o odpowiedniej grubości. Wkładki
posiadają świadectwo „Zdrowej Stopy”. Z wkładką
połączony jest wyprofilowany element usztywniający
wspierający łuki poprzeczny i podłużny stóp, mający
w tylnej części otwór z lateksowym wypełnieniem,
dla odciążenia kości piętowej. W przedniej części
wkładek wykonana jest perforacja umożliwiająca
spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia,
która powoduje również delikatny masaż stóp
w rejonie głów palców. Wkładki posiadają charakter
stabilizujący, utrzymujący stopę w odpowiedniej
pozycji. Zalecane przy dolegliwościach w obrębie
stawu skokowego oraz przy koślawym ustawieniu
stóp.
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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AT53502
Wkładki ortopedyczne
skórzane przeciw płaskostopiu
poprzecznemu i podłużnemu
– amortyzujące

Spód wkładek wykonany jest ze spienionego
lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości,
bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają
wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny do
wielkości wkładki oraz pelotę metatarsalną, której
wielkość zależy od długości stopy (od 1 do 5). Wkładki
łagodnie wspierają łuki stopy – podłużny i porzeczny.
W części piętowej posiadają zagłębienie spełniające
funkcję stabilizacji stóp. W przedniej części wkładek
wykonana jest perforacja umożliwiająca spokojne
krążenie powietrza wewnątrz, która powoduje
również delikatny masaż stóp w rejonie głów palców.
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną
o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo
„Zdrowej Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu
podłużnym i poprzecznym oraz przy koślawym
ustawieniu pięt i kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą
dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony
stóp. Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu
i poprawiają komfort chodzenia.
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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AT53503
Wkładki ortopedyczne
skórzane przeciw płaskostopiu
podłużnemu – amortyzujące

Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego
lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości,
bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają
wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny
do wielkości wkładki. Wkładki łagodnie wspierają
podłużny łuk stóp. W części piętowej posiadają
zagłębienie spełniające funkcję stabilizacji stóp.
W przedniej części wkładek wykonana jest perforacja
umożliwiająca
spokojne
krążenie
powietrza
wewnątrz obuwia, która powoduje również delikatny
masaż stóp w rejonie głów palców. Wierzch wkładek
pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej grubości
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Zalecane
są przy płaskostopiu podłużnym oraz przy koślawym
ustawieniu pięt i kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą
dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony
stóp. Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu
i poprawiają komfort chodzenia.
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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AT53504
Wkładki ortopedyczne
skórzane przeciw płaskostopiu
poprzecznemu 3/4 –
amortyzujące

Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego
lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości,
bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają
pelotę metatarsalną, proporcjonalną do wielkości
stopy. Podpierają łuk poprzeczny stopy. Wierzch
wkładek pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”.
Wkładki posiadają w przedniej części odpowiedni
kształt umożliwiający dopasowanie do każdego
rodzaju obuwia. Zalecane są przy płaskostopiu
poprzecznym. Łagodzą bóle śródstopia i palców
młotkowatych, zapobiegają odparzeniom głów
palców szczególnie w części środkowej. Zalecane przy
opuszczeniu łuku poprzecznego stopy, a zwłaszcza
przy zniekształceniach dużego palucha (halluks).
Wkładki są bardzo lekkie, przyjazne dla użytkownika.
Amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości i bóle
w obrębie podeszwowej strony stóp. Wkładki nie
zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort
chodzenia.
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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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.

