
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA FLEX (AK/BK) 

Flex to protetyczne pokrycie kosmetyczne zaprojektowane dla protez kończyn. Jest to wyposażenie, 
stanowiące warstwę dekoracyjną dla protez kończyn. Stosuje się je dla osób po amputacji kończyny  
dolnej - udowej powyżej kolana (AK) lub goleniowej poniżej kolana (BK). Przed założeniem pokrycia 
na protezę proszę zapoznać się z zaleceniami producenta protezy, dotyczącymi jej użytkowania. 
Założenie pokrycia Flex AK i Flex BK powinno zostać wykonane przez sprzedawcę protezy kończyny, 
zakład protetyczny lub przedszkolonego fachowca. Użytkownika należy poinstruować o prawidłowym 
postępowaniu z produktem. 

Pokrycie Flex  

Zakładanie i zdejmowanie Flex AK lub Flex BK odbywa się poprzez odkręcenie stopy i włożenie 
pokrycia od dołu. Najczęściej w pokryciu należy wywiercić otwór fi 8mm ( lub dwa ) z tyłu w celu 
umieszczenia klucza imbusowego. Otwory należy zakryć specjalną zaślepką dostarczoną z pokryciem. 
Zakładając Flex należy najpierw odkręcić jedynie dwie sąsiednie śruby mocujące piramidę stopy. Zdjąć 
stopę i wsunąć pokrycie Flex na protezę do oporu. Aby dostać się do śrub mocujących stopę, można 
odchylić lekko dolną część pokrycia. Następnie przyłożyć stopę i przykręcić ją dokładnie w to samo 
miejsce, co przed założeniem pokrycia Flex. Następnie lekko zsunąć pokrycie w dół, tak aby weszło ono 
na muszlę stopy. Wszystkie śruby mocujące piramidę stopy przykręcamy kluczem dynamometrycznym 
zgodnie z zaleceniami producenta protezy, stosując dodatkowo specjalny klej do gwintów. Wskazane jest 
aby Flex BK zamocować do leja za pomocą taśmy dwustronnej. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

• Stosując pokrycie Flex, proszę uwzględnić wytyczne producenta protezy, co do sposobów jej 
użytkowania. 

• Jeżeli Flex ma być użytkowany przez dzieci, muszą zostać pouczone o sposobie bezpiecznego 
użytkowania. Konserwacja pokrycia musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.  

• O ile konstrukcja protezy kolana umożliwia klękanie, wówczas podczas użytkowania pokrycia Flex 
proszę zachować ostrożność przy klękaniu oraz w miarę możliwości zastosować miękkie podłoże 
( np. podkładając coś miękkiego pod kolano).  

• Trzymać z dala od źródła ognia. 
• Unikać narażania nakładki na silne uderzenia, ściskanie elementów nakładki oraz na kontakt z ostrymi 

przedmiotami. 
• Nie wystawiać na długotrwałe silne nasłonecznienie, nie stawiać w pobliżu źródła ciepła. 
• Nie stosować preparatów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia. 
• Jeśli proteza nie jest wodoodporna lub do uprawiania sportów wodnych, przy użytkowaniu pokrycia 

Flex zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności z użyciem wody, aby nie zamoczyć protezy 
kolana lub stopy. 

Konserwacja 

• Czyścić wilgotną  ściereczką. 
• Po zdjęciu pokrycia Flex z protezy można czyścić je delikatnie ściereczką nasączoną wodą 

lub zanurzyć w wodzie. Do usunięcia zanieczyszczeń można użyć delikatnego środka czyszczącego 
w płynie lub mydła, wytrzeć do sucha. 
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WARUNKI GWARANCJI POKRYCIA FLEX 

§1 
NEXTT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ( ul. Harcerska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie) 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód 
w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000470222  oraz posiadająca numer NIP 
643-176-35-79, zapewnia użytkownika o dobrej jakości produktu, na który została wydana niniejsza karta 
gwarancyjna. 

§2 
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 1 rok 
i liczy się od daty nabycia produktu, jednak nie więcej niż 13 miesięcy od daty produkcji. Wady produktu 
w okresie gwarancji powinny być zgłaszane mailem na adres nextt@nextt.pl. 

§3 
W przypadku wad lub uszkodzeń produktu mających wpływ na funkcjonalność produktu ujawnionych 
w okresie gwarancji NEXTT Sp. z o.o. bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie 
najkrótszym terminie, pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami 
producenta. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek normalnego 
użytkowania, a także czynności związane z konserwacją i czyszczeniem produktu. 

§4 
Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one 
z przyczyn innych aniżeli tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu ( tj. innych aniżeli wady powstałe 
z winy producenta na skutek wad fabrycznych i materiałowych ). W szczególności gwarant jest zwolniony 
z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli uszkodzenie powstało z winy kupującego. Gwarancja nie 
obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek : 

• Uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, przegrzania produktu 
• Nadmiernej eksploatacji produktu 
• Niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji 
• Ingerencji w  produkt, samowolnych napraw, przeróbek i zmian w produkcie, ingerencji 

nieuprawnionych osób trzecich 
• Użycia niewłaściwych materiałów konserwujących 
• Zabrudzenia, przebarwień na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi lub kosmetykami 
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