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Informacje ogólne: Informacje ogólne: 

Młotki neurologiczne MDF zostały zaprojektowane jako nieinwazyjne medyczne instrumenty do 
wywoływania neurologicznych reakcji na zdrowej skórze. Z uwagi na ich funkcję, instrument ten 
zawiera  szpikulec,  który  może  spowodować  poważny  uraz,  jeżeli  zostanie  użyty  w  innym  niż 
medyczny celu. Nie pozostawiaj młotka bez nadzoru w zasięgu dzieci.

Warunki ogólne użytkowania: Warunki ogólne użytkowania: 

Młotki  neurologiczne  MDF  zostały  zaprojektowane  do  użytku  zewnętrznego  do  wywoływania 
miotonicznej, podeszwowej oraz skórnej reakcji.

Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie złożone i odpowiednio 
połączone.

Reakcja miotoniczna – wywoływana za pomocą główki młotka

Reakcja podeszwowa – wywoływana szpikulcem rękojeści młotka

Reakcja skórna – wywoływana szpikulcem rękojeści młotka. 

Czyszczenie i konserwacja: Czyszczenie i konserwacja: 

Młotek neurologiczny powinien zostać dokładnie wyczyszczony przed każdym użyciem. Do 
czyszczenia zabrudzonych elementów  używaj czystej ściereczki lub waciku zamoczonego w 
skażonym alkoholu lub w roztworze alkoholu izopropylowego. Unikaj długotrwałej ekspozycji 
instrumentu na nadmierne ciepło, zimno, rozpuszczalniki, wilgoć oraz oleje.
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Kartagwarancyjna
 Młotki MDF objęte są dożywotnią gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub  

produkcji.
 W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 

 Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających 
naturalnemu zużyciu. 

 Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
 Koszty transportu pokrywa użytkownik.
 Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych 

nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
 Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 

bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
 Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do 

karty gwarancyjnej.
 Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem jest  jednoznaczne  z  utratą 

gwarancji.

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS 
SPRZEDAJĄCEGO

Producent: 

MDF Instruments Direct, Inc.

5016 Chesebro Road Suite 100

Agoura Hills CA, 91301

USA

Dystrybutor w Polsce:

Novamed Sp. z o.o.

Traktorowa 143

91-203 Łódź

www.novamed.p l

Data utworzenia instrukcji: 01.04.2013  
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