
Tabela rozmiarów według noszonego obuwia: 
Rozmiar Mężczyźni Kobiety 

S-M 39-42,5 37,5-42,5 
L-XL 43-49 43-48 

Dodatkowa taśma stabilizująca dla wszystkich rozmiarów. 

Przeciwskazania: 
Żylaki kończyny dolnej, 
Stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy, 
Obrzęki goleni i stopy, 
Stopa cukrzycowa, 
Wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje, 
Spastyczność. 
Konserwacja: 
Przetrzeć  mokrą szmatką, nie używać silnych detergentów, 
suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła.  

Dystrybutor: 

mdh sp. z o.o. 
90-349 Łódź 
ul. Tymienieckiego 
22/24 tel.: (+48 42) 674 
83 84 www.mdh.pl 

 Wytwórca: 

www.ovationmed.com 
Ovation Medical 
5155 Clareton Drive 
Agoura Hills, CA 91301 

800.403.6466 

Ovation Hybrid Night Splint 
Orteza na opadającą stopę

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
Wydanie: LM06.2015

...dla powiększenia rozmiar u wokół 
łydki.

albo dla większej stabilizacj i w okolicy 
palców... 

1 

2 

3 

1 2 3 

Odepnij wszystkie 
pasy. 

Wskaźnik pomiaru 
ułatwia 
dopasowanie. 

lub

Wykorzystaj jedną z metod 
dopasowania (3/4) aby 
uzyskać odpowiedni kąt 
zgięcia stopy. 
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Uwaga:  
Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub 
fizjoterapeuty.  Przed użyciem ortezy należy szczegółowo przeczytać 
instrukcję obsługi. Jeśli podczas użytkowania ortezy odczuwasz 
dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy 
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. The Hybrid 
Night Splint nie jest przeznaczony do długotrwałego korzystania.  
Zastosowanie: 
Zapalenie rozcięgna podeszwowego, 
Porażenie nerwu strzałkowego, 
Stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy. 

Wykorzystaj pas aby zabezpieczyć ortezę 
przed zsunięciem… 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim 
przedstawicielem.

Skład materiałowy:
Rama wykonana z polipropylenu. Wkładka 
wykonana z pianki o otwrtych komórkach ze 
szczotkowanego nylonu. Bez dodatku lateksu.



KARTA GWARANCYJNA 

Nazwa produktu: ..................................................................................................... 

Numer seryjny (podany na wyrobie) ........................................................................... 

Data sprzedaży: ....................................................................................................... 

 stempel sprzedającego   podpis sprzedającego 

……………………  ………………….  

WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów ortopedycznych wprowadzonych do obrotu,

oferowanych i dostarczonych przez mdh, na terytorium Polski. 

2. Firma mdh wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni roboczych od

daty dostarczenia sprzętu do  punktu serwisowego gwaranta, a w wyjątkowych wypadkach i 

po poinformowaniu reklamującego w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania rzeczy 

do mdh. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania kupującemu rzeczy przez sprzedawcę

i wynosi: 18 miesięcy od daty sprzedaży dla wyrobów refundowanych i jest to okres 

zgodny z Zarządzeniem Prezesa NFZ 90/2013/DSOZ z 24 grudnia 2013 r. oraz 12 m-cy 

dla wyrobów sprzedawanych poza refundacją. 

4. Gwarancja jest ważna, gdy dostarczono:

- wypełnioną kartę gwarancyjną  

- dokument potwierdzający zakup przedmiotu 

- produkt w oryginalnym opakowaniu 

5. Firma mdh zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

6. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:

a. produkt został uszkodzony lub zniszczony na skutek działania sił wyższych,

b. uszkodzenie spowodowane jest niewłaściwym użytkowaniem produktu,

w szczególności: użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem

czynności regulacyjnych i bieżącej konserwacji w zakresie przewidzianym w

instrukcji użytkowania,

c. produkt wykazuje jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia mechaniczne,

d. użytkownik w okresie gwarancji dokona samodzielnych napraw lub przeróbek,

e. reklamowany produkt nie spełnia podstawowych wymogów higienicznych,

f. reklamacja wynika z naturalnego zużycia się produktu lub jego części np.

wytarcia tapicerki, zużycie części ruchomych itp.

7. Transport produktów reklamacyjnych odbywa się na koszt mdh Sp. z o.o. poprzez firmę

spedycyjna wyznaczoną w każdym przypadku przez mdh. Spedycja (transport) przedmiotu 

odbywa się TYLKO PO UZGODNIENIU telefonicznym lub faksem z  pracownikiem mdh i 

na podstawie wystawionego przez pracownika mdh zlecenia  spedycyjnego. 

8. Koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu wysłane bez uzgodnienia z firmą mdh

ponosi nadawca. 

9. Adres serwisu: mdh Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź tel.(42) 674 16 89 kom. 603896199   
10. Firma mdh ponosi odpowiedzialność w zakresie przypadkowej utraty lub uszkodzenia

rzeczy  od chwili jej przyjęcia, do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji, 

11. Kosztem transportu rzeczy zostanie obciążony nadawca w przypadku gdy reklamacja była

oczywiście  bezzasadna. 

12. Roszczenia dotyczące wszelkiego rodzaju szkód i strat, spowodowane przez produkt na

skutek jego  niewłaściwego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z 

przeznaczeniem są wyłączone. 

13. Produkt jest wyrobem medycznym i nie podlega uregulowaniom zawartym w Ustawie z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz.827). 

Podpis i pieczęć 
serwisanta Rodzaj naprawy 

Data 
wykonania 
naprawy 

Data 
zgłoszenia    
naprawy 

Misja firmy mdh Sp. z o.o. 

Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, designu i nowoczesności 

naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy 

każdemu Partnerowi. 




