
 
 

 

KARTA GWARANCYJNA NA BALONY POLITZERA 
 
Warunki gwarancji: 
1. Sprzedawca w imieniu producenta udziela gwarancji na Balony Politzera: 

– 24 miesiące na wyrób 
– 12 miesięcy na części gumowe wyrobu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z przezna-
czeniem. W sprawie napraw prosimy o kontakt ze sprzedawcą bądź bezpośrednio z producen-
tem. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni 
przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Termin ten liczy się od dnia dostarczenia 
(na koszt kupującego) sprzętu do punktu sprzedaży, producenta lub autoryzowanego punktu 
serwisowego. 
 
2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad gdy: 
- naprawa nie została wykonana w terminie określonym w pkt. 1. 
- producent stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia. 
Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych z czyszczeniem i sprawdzaniem sprzętu. 
 
3. Gwarancja nie obejmuje: 
-wyrobów z uszkodzeniami powstałymi wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i 
przechowywania, dostania się do wewnątrz cieczy lub ciał obcych oraz spowodowanie naprawą 
przez osoby nieupoważnione oraz zdarzeń losowych. 
 
4. Karta gwarancyjna z wpisaną przez punkt sprzedaży datą sprzedaży, pieczątką i podpisem 
sprzedawcy stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. Karta niewypeł-
niona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna 
– jest nieważna. 
 
5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupu-
jącego, wynikających z niezgodności towaru z umową. Szczegółowe warunki wykonania umowy 
sprzedaży określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.05.1995r., (Dz. Us. Nr 64  1 
14.05.1995r., poz. 238) oraz Ustawa z dn. 27.07.2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. Us. Nr 141 z 2002r., poz. 1176) z póź-
niejszymi zmianami. 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  BALONÓW POLITZERA  
                                                              
Działanie: 
Balony Politzera służą do przedmuchiwania trąbek słuchowych. Pomaga w leczeniu dolegliwości 
wynikających z występowania podciśnienia w uchu środkowym, występującym przy wysiękowym 
zapaleniu ucha środkowego, dysfunkcji trąbki słuchowej, przewlekłym, zrostowym zapaleniu 
ucha środkowego, kieszonkach refrakcyjnych ucha środkowego, stanach po przebyciu ostrego 
zapalenia ucha. Wskazane jest stosowanie urządzenia przy zmianach ciśnienia 
atmosferycznego np. w czasie lotów samolotem, nurkowania czy jazdy górskimi kolejkami. 
Publikacje kliniczne dowodzą, że wśród znacznej części populacji z zaburzeniami wentylacji 

ucha środkowego, które stosowały Balony Politzera, nastąpiła poprawa stanu zdrowia, a 
korzystanie z urządzenia zapobiegało dalszym komplikacjom. 
 
Stosowanie: 
Połącz gruszką z wybraną końcówką czyli tzw. balonem (metalową oliwką). Koniecznie dobierz 
właściwą wielkość oliwki do otworu nosowego! Dociśnij z wyczuciem okrągłą część końcówki 
nosowej prawą ręką do prawego otworu nosowego. Lewy otwór nosowy zaciśnij, aż do zamknięcia 
lewym palcem wskazującym. Teraz wciągnij głęboko powietrze przez usta i zamknij je. Wdmuchuj 
powietrze do nosa uciskając gruszkę do połowy jej średnicy (ok. 3-5 cm). Charakterystyczne 
„kliknięcie” lub uczucie zmiany w uchu powinny być odczuwalne w przypadku wyrównania ciśnienia. 
W celu przedmuchania kanału słuchowego, zastosuj następującą procedurę: pochyl głowę do 
przodu i przekręć brodę w prawo w przypadku przedmuchiwania prawego ucha (oliwka w prawym 
uchu) lub w lewo w przypadku przedmuchiwania lewego ucha (oliwka w lewym uchu). Poniżej 
małżowiny usznej umieścić miseczkę w celu zebrania nieczystości i woskowiny. Jeżeli nie będzie 
odczuwalna zmiana w uchu, przedmuchanie należy powtórzyć stosując sól fizjologiczną w celu 
zmycia lub rozmiękczenia ewentualnych pozostałości. Przełykanie śliny może ułatwić wyrównanie 
ciśnienia w uszach, po zakończonym zabiegu oczyszczania. Należy używać wyłącznie 
oryginalnych balonów (oliwek) wraz z gruszką, aby użytkowanie było bezpieczne i skuteczne. 
Działania uboczne są nie znane. 
Wyrób medyczny - należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Użycie w celu innym niż 
wynikający z nazwy lub przeznaczenia stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.         
 
Przechowywanie: 
Oliwki należy po każdym zastosowaniu dokładnie umyć delikatnym środkiem myjącym np. 
roztworem mydła z wodą. Następnie zdezynfekować np. roztworem spirytusu etylowego, po czym 
przepłukać czystą wodą. Przed ponownym zastosowaniem urządzenia należy odczekać, aż 
wyschnie. Zestaw powinien być przechowywany w miejscu suchym, chronionym od światła 
słonecznego, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Używany balon należy przechowywać w prawej części opakowania. 
Uwaga! Stosowanie zestawu u dzieci powinno być, zawsze prowadzone pod kontrolą lekarza 
lub osoby dorosłej. 
Warunki właściwego stosowania: 
a) temperatura otoczenia od +10°C do +40°C, 
b) wilgotność powietrza nie większa niż 85% (bez kondesacji). 
Warunki właściwego przechowywania: 
a) temperatura otoczenia od – 20°C do +40°C, 
b) wilgotność powietrza nie większa niż 85% (bez kondesacji). 
Deklaracja zgodności producenta na wyrób medyczny klasy I. 
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