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Warunki użytkowania  

bionicznej protezy ręki „ZEUS” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument określa zasady i warunki 

korzystania z bionicznej protezy ręki „Zeus” 

i zawiera informacje dotyczące: 

(a) przeznaczenia Zeusa, 

(b) wsparcia i przeszkolenia, 

(c) przeglądów serwisowych i napraw, 

(d) warunków gwarancji, 

(e) wymogi regulacyjne i certyfikaty, 

(f) odpowiedzialności producenta. 

1.2. Aether Biomedical 

Aether Biomedical sp. z o.o. – producent 

bionicznej protezy ręki „Zeus” – to firma z 

branży robotyki medycznej zajmującą się 

przetwarzaniem sygnałów biomedycznych w celu 

produkcji niezawodnych bionicznych protez dla 

osób po amputacji kończyn górnych lub 

urodzonych bez wspomnianych kończyn (tzw. 

wrodzona amputacja kończyn). 

1.3. Opis Produktu 

Zeus to bioniczna wielofunkcyjna proteza 

ręki łącząca łatwość sterowania z eleganckim i 

wysublimowanym wykonaniem.  

2. DEFINICJE 

Użyte w niniejszych Warunkach zwroty i 

wyrażenia będą miały przypisane im poniżej 

znaczenie, chyba że w konkretnym 

postanowieniu w sposób wyraźny zostanie im 

nadane inne znaczenie: 

Aether oznacza Aether Biomedical sp. 

z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Królowej Jadwigi 43, 61-871 

Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000755184, 

posiadająca numery NIP: 

7831791083 oraz REGON: 

381661137. 

Centrum 

Protetyczne 

oznacza centrum 

ortopedyczno-protetyczne 

świadczące usługi medyczne na 

rzecz Pacjentów, autoryzowane 

przez Aether do dystrybucji 

(sprzedaży) Produktów na 

rzecz Pacjentów oraz 

zapewnienia Pacjentom 

kompleksowego przeszkolenia 

w zakresie użytkowania i 

konserwacji Produktu. „Centra 

Protetyczne” odpowiadają za 

założenie (montaż) i 

dopasowanie Produktu do 

kończyny górnej Pacjenta, w 

szczególności za kalibrację 

Produktu, umiejscowienie 

elektrod i czujników, 

konfigurację Produktu przy 

pomocy Oprogramowania oraz 

za zaprojektowanie i 

wytworzenie leja 

protetycznego. „Centra 

Protetyczne” pełnią funkcję 

punktów pierwszego kontaktu 

dla Użytkowników. 

Gwarancja ma znaczenie określone w 

punkcie 6.1. 

Konsument oznacza osobę fizyczną, którą 

nabywa Produkt na własny 

użytek, w celu niezwiązanym z 

jej działalnością zawodową lub 

gospodarczą. 

Naprawa oznacza proces, podczas 

którego wykwalifikowani 

technicy serwisowi Aether lub 

partnerzy techniczni testują i 

analizują Produkt w celu 

zdiagnozowania usterki, w 

szczególności przeprowadzają 

test mechaniczno-funkcjonalny 

Produktu. Uszkodzone części 

lub komponenty są 

diagnozowane i wymieniane 

lub naprawiane zgodnie z 

zasadami serwisowymi Aether. 

W ramach „Napraw” 

przeprowadzane jest również 

serwisowanie oraz czyszczenie 

Produktu. „Naprawy” Zeusa 

są dokonywane nieodpłatnie w 

Okresie Gwarancji. Po upływie 

Okresu Gwarancji “Naprawy” 

są dokonywane odpłatnie, na 

podstawie kosztorysu 

sporządzonego na wniosek 

Pacjenta. 
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Okres 

Gwarancji 

ma znaczenie określone w 

punkcie 6.3. 

Oprogramowan

ie 

oznacza oprogramowanie do 

konfiguracji protezy Zeus, 

licencjonowane przez Aether 

na rzecz Centrów 

Protetycznych. 

“Oprogramowanie” jest 

przeznaczone do użytku 

wyłącznie przez 

Wykwalifikowany Personel w 

celu montażu, kalibracji, 

konfiguracji i serwisowania 

Produktu. 

Podręcznik 

Użytkownika 

oznacza dokument zawierający 

istotne informacje dotyczące 

prawidłowego i bezpiecznego 

użytkowania oraz konserwacji 

protezy Zeus. Centrum 

Protetyczne zobowiązane jest 

przekazać Pacjentowi 

„Podręcznik Użytkownika” 

w formie papierowej wraz z 

Produktem. Aether zastrzega 

sobie prawo do wprowadzania 

zmian oraz aktualizowania 

postanowień „Podręcznika 

Użytkownika”. 

Produkt 

 

means the whole arm prosthe-

sis system combined of: (i) (i) 

a multi action bionic limb avail-

able in left hand (A-01-L) or 

right hand (A-01-R) configura-

tion, (ii) instruction for use 

(0704_IFU), (iii) user guide 

(U01DC-0100), (iv) software 

instruction (U01DC-0400), (v) 

Quick start guide for clinicians 

(U01DC-0200), (vi) 

accessories kit (AC-01), (vii) 

Zeus configu-rator web 

application v 1.00 or 

higher,(viii) the prosthetic 

socket fabricated by Medical 

Centers.. 

Przegląd 

Serwisowy 

oznacza proces, podczas 

którego wszystkie funkcje 

Produktu są kompleksowo 

testowane, wymieniane są 

zużyte części mechaniczne, 

wykonywane są aktualizacje 

oprogramowania sprzętowego 

oraz aktualizacje techniczne. 

„Przegląd Serwisowy” 

obejmuje również czyszczenie 

Produktu. 

Użytkownik,  

Pacjent lub Ty 

oznacza osobę fizyczną, która 

korzysta ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez 

Centrum Protetyczne, takich 

jak świadczenia profilaktyczne, 

diagnostyczne, terapeutyczne, 

rehabilitacyjne, oraz która 

zakupiła Produkt. 

Warunki oznacza niniejsze Warunki 

użytkowania bionicznej protezy 

ręki „ZEUS”. 

Wykwalifikowa

ny Personel 

oznacza zespół 

certyfikowanych/licencjonowan

ych specjalistów, którzy 

świadczą usługi medyczne na 

rzecz Pacjentów w Centrach 

Protetycznych, złożony z 

certyfikowanych protetyków, 

ortopedów, techników, 

asystentów oraz pozostałych 

członków wykwalifikowanego 

personelu medycznego. 

Zeus oznacza bioniczną 

wielofunkcyjną protezę ręki 

dostępną w konfiguracji lewej 

(A-01-L) i prawej (A-01-R) 

ręki, której producentem jest 

Aether. 

3. PRZEZNACZENIE 

3.1. Zeus jest zewnętrznym elementem protetycznym 

kończyny górnej przeznaczonym do stosowania z 

innymi odpowiednimi komponentami (takimi jak 

system elektrod, bateria, adapter „Quick 

Disconnect Wrist” i okablowanie) przez 

Wykwalifikowany Personel w celu utworzenia 

całkowitej protezy ramienia (Produktu). 

3.2. Zeus jest przeznaczony do stosowania 

u Pacjentów po amputacji oraz u osób z 

wrodzonym brakiem kończyny górnej 

(przedramienia). Ostateczną decyzję w 

przedmiocie zastosowania protezy Zeus, tj. czy 

jest ona odpowiednia dla danego Pacjenta 

podejmuje Wykwalifikowany Personel. Założenie 

i dopasowanie Produktu do kończyny górnej 

Pacjenta może być wykonane wyłącznie przez 

Wykwalifikowany Personel autoryzowanego 

Centrum Protetycznego. 

3.3. Zeus jest przeznaczony do użytku wyłącznie u 

jednego Pacjenta przez cały okres użytkowania 

protezy. W zależności od aktywności 
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podejmowanych przez Pacjenta szacunkowy 

okres użytkowania protezy Zeus wynosi do 5 

(pięciu) lat. W indywidualnych przypadkach okres 

użytkowania Zeusa można wydłużyć w zależności 

od intensywności używania Produktu oraz 

przeprowadzając regularne Przeglądy Serwisowe, 

o których mowa w punkcie 5.5. 

3.4. Zeus jest przeznaczony do aktywności 

odznaczających się łagodnym i umiarkowanym 

poziomem intensywności. Funkcjonalność 

protezy Zeus obejmuje większość ruchów dłoni. 

Należy unikać używania Produktu w sytuacjach, 

gdzie występują duże obciążenia, wibracje lub 

istnieje ryzyko uderzenia. Szczegółowe 

informacje na temat zastosowania Produktu 

oraz jego prawidłowego użytkowania 

znajdują się w Podręczniku Użytkownika. 

3.5. Pacjent powinien użytkować Produkt zgodnie z 

Podręcznikiem Użytkownika, wytycznymi 

przekazanymi podczas szkolenia oraz zgodnie z 

instrukcjami i zaleceniami Wykwalifikowanego 

Personelu. Przed rozpoczęciem użytkowania 

protezy Zeus należy zapoznać się uważnie z 

Podręcznikiem Użytkownika. Odwiedź witrynę 

www.aetherbiomedical.com, aby upewnić się, że 

przeglądasz aktualną wersję Podręcznika 

Użytkownika oraz odpowiednie informacje o 

Produkcie. 

3.6. Produkt jest dostarczany z Oprogramowaniem, 

do którego dostęp ma wyłącznie 

Wykwalifikowany Personel. Oprogramowanie nie 

jest przeznaczone do użytku przez Pacjentów. 

Tylko Wykwalifikowany Personel może za pomocą 

Oprogramowania wprowadzać zmiany w 

działaniu protezy Zeus, aby zapewnić jej 

Użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji. 

3.7. Jeśli masz pytania dotyczące Twojego Produktu, 

jego prawidłowego użytkowania, konserwacji lub 

innych kwestii skontaktuj się z 

Wykwalifikowanym Personelem lub odwiedź 

stronę internetową firmy Aether 

www.aetherbiomedical.com, aby uzyskać 

najnowsze informacje i wiadomości. 

4. WSPARCIE TECHNICZNE I SZKOLENIE 

4.1. Należy poinstruować Pacjenta jak prawidłowo 

używać Zeusa, dbać o jego stan techniczny oraz 

konserwować Produkt. Podręcznik Użytkownika 

oraz doradztwo, szkolenie i wsparcie zapewnione 

przez Wykwalifikowany Personel Centrum 

Protetycznego powinny umożliwić Pacjentowi 

poznanie pełnej funkcjonalności Produktu. 

4.2. Szkolenie Pacjenta powinno zostać 

przeprowadzone przez Wykfalifikowany Personel 

Centrum Protetycznego, w którym Pacjent nabył 

Zeusa i w którym Zeus został dopasowany do 

Pacjenta. 

4.3. Kwalifikowany Personel zobowiązany jest 

zapewnić niezbędne doradztwo oraz wsparcie 

techniczne, tak aby Użytkownik potrafił w pełni 

samodzielnie użytkować Produkt. Okres i zakres 

szkolenia może być różny w zależności do stanu i 

aktywności Pacjenta i każdorazowo będzie 

ustalany przez Wykfalifikowany Personel. 

Podczas szkolenia Pacjentowi zostaną 

zaprezentowane wszystkie dostępne 

funkcjonalności Produktu oraz jego dozwolone 

zastosowanie. Pacjent powinien poinformować 

Wykwalifikowany Personel o swoich codziennych 

aktywnościach, trybie życia i oczekiwaniach 

wobec Produktu, wskazując cele, które chce 

osiągnąć. Następnie Wykwalifikowany Personel 

przeanalizuje listę wraz z Pacjentem i dostosuje 

szkolenie do jego potrzeb. Aby jak najlepiej 

wykorzystać Produkt, upewnij się, że Twoje ramię 

Zeus jest wygodne, bezpieczne i zapewnia 

możliwie najlepszą funkcjonalność. 

4.4. W celu uzyskania informacji o liście Centrów 

Protetycznych zapewniających certyfikowane 

szkolenie dla Użytkowników skontaktuj się z 

Aether za pośrednictwem formularza dostępnego 

na www.aetherbiomedical.com. 

5. PRZEGLĄDY SERWISOWE ORAZ NAPRAWY 

5.1 Przeglądy Serwisowe oraz Naprawy Produktu 

mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowanych serwisantów oraz partnerów 

technicznych Aether. W sprawach związanych z 

serwisowaniem, w tym w celu ustalenia terminu 

Przeglądu Serwisowego, oraz Naprawami należy 

kontaktować się z lokalnym Centrum 

Protetycznym. 

5.2 Aby odpowiednio wcześnie zidentyfikować 

ewentualne usterki lub awarie należy regularnie 

sprawdzać stan techniczny Produktu. Jeśli 

uważasz, że Produkt działa nieprawidłowo, 

skontaktuj się z Centrum Protetycznym, w 

którym zakupiłeś Produkt. 

5.3 Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne 

z Produktem, a Wykwalifikowany Personel nie 

jest dostępny, skontaktuj się z Aether za 

pośrednictwem formularza dostępnego na 

www.aetherbiomedical.com. 

5.4 Zabronione jest samodzielnie regulowanie, 

demontowanie, serwisowanie lub wprowadzanie 

jakichkolwiek zmian do Produktu przez Pacjenta. 

Nie należy również samodzielnie otwierać, 

dokonywać demontażu, modyfikować ani 

http://www.aetherbiomedical.com/
http://www.aetherbiomedical.com/
http://www.aetherbiomedical.com/
http://www.aetherbiomedical.com/
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naprawiać żadnych części lub komponentów 

Produktu, w tym akcesoriów. 

5.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjenta, 

prawidłowego działania Produktu oraz ochrony 

gwarancyjnej należy przeprowadzać regularne 

Przeglądy Serwisowe Zeusa. Przeglądy 

Serwisowe należy wykonywać co każde 6 (sześć) 

miesięcy od daty zakupu. O kolejnym terminie 

Przeglądu Serwisowego Pacjent zostanie 

powiadomiony przez Wykwalifikowany Personel. 

5.6 W Okresie Gwarancji wskazanym w punkcie 6.3 

Użytkownik jest uprawniony do jednego 

bezpłatnego Przeglądu Serwisowego Zeusa co 6 

(sześć) miesięcy. Po upływie Okresu Gwarancji 

Przegląd Serwisowy będzie wykonywany 

odpłatnie, na wniosek Użytkownika, na podstawie 

wyceny przygotowanej przez Aether. 

5.7 Centrum Protetyczne zobowiązane jest do 

informowania Pacjenta o obowiązkowym 

Przeglądzie Serwisowym, odbywającym się co 6 

(sześć) miesięcy. 

5.8 Aether nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprawidłowe działanie Zeusa, jeżeli jest ono w 

części lub w całości wynikiem nieterminowego lub 

nieprawidłowego wykonywania obowiązków 

Centrum Protetycznego lub Pacjenta dotyczących 

Przeglądów Serwisowych. 

5.9 W celu przeprowadzenia Przeglądu Serwisowego 

lub dokonania Naprawy, należy skontaktować się 

z Twoim Centrum Protetycznym, podając numer 

seryjny Produktu. Numer seryjny znajduje się na 

części zwanej “Quick Disconnect Wrist”. Przed 

przekazaniem lub odesłaniem Produktu do 

Centrum Protetycznego, Użytkownik powinien 

wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego, 

który można uzyskać w Centrum Protetycznym. 

6. WARUNKI GWARANCJI 

6.1. Ograniczona Gwarancja 

Aether gwarantuje Pacjentowi (pierwotnemu 

nabywcy Produktu), że Zeus jest wolny od wad 

materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza 

Gwarancja ma zastosowanie pod warunkiem 

korzystania z Zeusa zgodnie z przeznaczeniem, 

bez wprowadzania jakichkolwiek 

nieautoryzowanych modyfikacji i zmian w 

działaniu protezy oraz używania Zeusa zgodnie ze 

wszystkimi instrukcjami i wytycznymi 

przekazanymi przez Aether, w tym 

Podręcznikiem Użytkownika, oraz gdy Zeus został 

założony i dopasowany u Pacjenta przez 

Wykwalifikowany Personel, który uzyskał 

zezwolenie od Aether po ukończeniu 

odpowiedniego kursu szkoleniowego. 

6.2. Wyłączenia Gwarancji 

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania jeśli 

Zeus: (1) nie został zakupiony od Aether lub 

autoryzowanego Centrum Protetycznego, (2) 

został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub 

wprowadzono jakiekolwiek zmiany w jego 

działaniu, z zastrzeżeniem akceptowanych przez 

Aether zmian dokonanych przez 

Wykwalifikowany Personel, (3) był niewłaściwie 

użytkowany, w szczególności niezgodnie z 

Podręcznikiem Użytkownika, (4) nie był 

regularnie poddawany Przeglądom Serwisowym, 

o których mowa w punkcie 5.5, (5) był 

serwisowany lub naprawiany przez Użytkownika 

lub osoby trzecie bez autoryzacji Aether, (6) był 

konfigurowany lub programowany za pomocą 

nieautoryzowanego programu (innego niż 

Oprogramowanie) lub przez osobę 

nieupoważnioną. Niniejsza Gwarancja nie 

obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, 

zaniedbania, niewłaściwego lub niezgodnego z 

zalecanymi środkami ostrożności użytkowania, w 

tym używania niezgodnie z przeznaczeniem lub 

do zastosowań wykraczających poza możliwości 

funkcjonalne Produktu, wadliwej instalacji, 

korzystania z nieautoryzowanych części 

zamiennych lub komponentów, a także wszelkich 

dokonanych bez upoważnienia napraw lub 

modyfikacji. 

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje komponentów 

wchodzących w skład Produktu 

wyprodukowanych przez podmioty trzecie, takich 

jak baterie i system elektrod (warunki gwarancji 

dotyczące tych komponentów zostały załączone 

do niniejszych Warunków) oraz lej protetyczny 

(wyprodukowany przez Centrum Protetyczne). 

Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu. 

Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu 

nabywcy i nie podlega przeniesieniu na osoby 

trzecie. 

6.3. Okres Gwarancji 

(a) Zeus jest objęty 2-letnią standardową 

Gwarancją producenta (Aether). 

Gwarancja obowiązuje od dnia dostarczenia 

Produktu Użytkownikowi. 

(b) W dniu zakupu Produktu możliwe jest 

również wykupienie dodatkowego pakietu 

gwarancyjnego i przedłużenie Okresu 

Gwarancji o dodatkowe 3 lata, tj. do 5-

letniej Gwarancji. 
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6.4. Uprawnienia gwarancyjne 

Gwarancja obejmuje:  

(a) bezpłatną Naprawę Zeusa*; 

(b) bezpłatne urządzenie zastępcze na czas 

Przeglądu Serwisowego lub Naprawy, 

przeprowadzanych w Okresie Gwarancji. 

* Naprawy nie obejmują powierzchownych 

uszkodzeń, takich jak zarysowania wynikające z 

normalnej eksploatacji Produktu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

6.5. Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych 

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z 

niniejszej Gwarancji, wszelkie wady, usterki lub 

awarie Produktu muszą zostać zgłoszone do 

Centrum Protetycznego, w którym zakupiono 

Produkt, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich 

wykrycia w Okresie Gwarancji. Jeśli z 

jakichkolwiek powodów określonych w niniejszej 

Gwarancji konieczne okaże się odesłanie 

Produktu do Aether, Użytkownik zobowiązany 

jest przekazać do Centrum Protetycznego 

kompletny Produkt w oryginalnym opakowaniu, 

aby umożliwić jego bezpieczny transport. 

W przypadku podnoszenia roszczeń z tytułu 

Gwarancji, należy je poprzeć odpowiednią 

dokumentacją. 

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do obsługi 

gwarancyjnej, skontaktuj się z Aether za 

pośrednictwem formularza dostępnego na 

www.aetherbiomedical.com. Należy podać nazwę 

i adres Centrum Protetycznego, w którym został 

zakupiony Produkt, rachunek lub fakturę 

zakupową, datę zakupu, opis wady lub usterki 

oraz numer seryjny Produktu. Produktu nie 

należy odsyłać do siedziby Aether bez 

uprzedniego skontaktowania się z Aether. 

6.6. Komponenty 

Producenci komponentów Produktu, takich jak 

bateria oraz system elektrod, przekazują własne 

warunki gwarancyjne, które stanowią Załączniki 

do niniejszych Warunków. 

Po uzyskaniu uprzedniej zgody Aether, Centrum 

Protetyczne może zdecydować o użyciu innych 

komponentów Produktu niż komponenty 

dostarczane przez Aether (m.in. bateria, system 

elektrod). Przed jakimkolwiek użyciem takich 

alternatywnych komponentów, Pacjent powinien 

otrzymać od Centrum Protetycznego warunki 

gwarancji takich komponentów. 

6.7. Zastrzeżenie 

Poza Gwarancją określoną w punkcie 6.1 

powyżej, oraz w pełnym zakresie przewidzianym 

prawem, Aether nie udziela niniejszym i wyłącza 

wszelkie wyraźne, dorozumiane lub ustawowe 

gwarancje, oświadczenia i zapewnienia, w tym 

między innymi oświadczenia co do przydatności 

handlowej czy przydatności do określonego celu. 

W pełnym zakresie dozwolonym przepisami 

prawa, jedynym i wyłącznym środkiem prawnym 

przysługującym Użytkownikowi z tytułu niniejszej 

Gwarancji jest naprawa wadliwej protezy Zeus 

lub jej części, z zastrzeżeniem warunków 

określonych w niniejszej Gwarancji. W żadnym 

wypadku Aether nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, 

szczególne, wynikowe lub następcze (w tym za 

utracone korzyści), nawet jeśli Aether został 

powiadomiony o możliwości wystąpienia takich 

szkód. 

Niniejsza Gwarancja przyznaje określone prawa 

Konsumentowi, nie wykluczając przy tym innych 

praw, które wynikają z lokalnie obowiązujących 

przepisów. Konsumentowi mogą przysługiwać 

również inne uprawnienia, w zależności od 

przepisów prawa państwowego lub lokalnego. 

Ustawodawstwa niektórych krajów nie pozwalają 

na ograniczenie lub wyłączenie pewnych 

gwarancji lub odpowiedzialności za szkody 

uboczne lub wynikowe, więc powyższe 

ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć 

zastosowania w stosunku do Użytkownika. W 

sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 

niniejsza Gwarancja zostanie rozszerzona lub 

dostosowana w celu zapewnienia zgodności z 

lokalnymi i państwowymi regulacjami. 

7. WYMOGI REGULACYJNE I CERTYFIKATY 

7.1 Aether oświadcza, że spełnia odpowiednie 

europejskie standardy projektowania, 

wytwarzania i dostarczania produktów 

protetycznych oraz Oprogramowania. Ciągłą 

zgodność z odpowiednimi standardami 

monitoruje program audytów wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

7.2 Jako producent wyrobów medycznych 

przestrzegamy rygorystycznych wymogów 

rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

dotyczącej wyrobów medycznych, zmienionej 

dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 

oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 

medycznych.  

7.3 Aether spełniając wszystkie niezbędne wymogi 

jest uprawniony do oznaczania swoich Produktów 

znakiem „CE”. Poszczególne Produkty są 

http://www.aetherbiomedical.com/
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oznakowane, wskazując, że spełniają wymagania 

rozporządzenia 2017/745. Znak „CE” może być 

umieszczony na Produkcie, jego opakowaniu lub 

na dokumentach dołączonych do Produktu. 

7.4 Zeus oraz powiązane z nim komponenty 

wymienione w niniejszych Warunkach są zgodne 

z poniższymi certyfikatami: 

Obowiązujące normy: 

(a) EN 60601-1 

(b) EN 60601-1-2 

(c) EN 60601-1-11 

(d) EN 62366 

(e) EN ISO 14971 

(f) IEC 62304 

(g) EN 1041 

Obowiązujące przepisy: 

(a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 

dnia 5 kwietnia 2017r w sprawie wyrobów 

medycznych, 

(b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 

r. w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

(c) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 

sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (WEEE); 

(d) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych. 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

8.1. Aether ponosi wyłączną odpowiedzialność 

względem Użytkowników za techniczne i 

funkcjonalne aspekty Zeusa. 

8.2. Aether zastrzega, że Zeus może być używany 

tylko w określonych warunkach, zgodnie z 

przeznaczeniem i dla wskazanych zastosowań 

oraz w połączeniu z komponentami 

dostarczonymi przez Aether w zestawie 

produktowym (wymienionymi w definicji 

Produktu zawartej w punkcie 2) lub innymi 

komponentami zatwierdzonymi przez Aether, a 

także zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika. 

Aether nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikające z zastosowania niewłaściwych 

komponentów. Użycie nieautoryzowanych 

komponentów w połączeniu z Zeusem skutkuje 

utratą uprawnień wynikających z Gwarancji oraz 

z wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub 

dorozumianych, jeśli miałyby zastosowanie. 

8.3. Aether nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem Produktu. 

8.4. Aether nie ponosi odpowiedzialności za decyzje 

medyczne podejmowane przez Wykwalifikowany 

Personel, wady w montażu (założeniu) i 

dopasowaniu Produktu do kończyny górnej 

Pacjenta, jak również za wszelkie 

nieprawidłowości w szkoleniu przeprowadzanym 

przez Wykwalifikowany Personel. 

8.5. Ustawodawstwa niektórych krajów nie zezwalają 

na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 

za niektóre szkody. W przypadku, gdy przepisy te 

mają zastosowanie do Użytkownika, niektóre lub 

wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia 

mogą nie dotyczyć Użytkownika i Użytkownik 

może mieć dodatkowe prawa. W takim przypadku 

te wyłączenia i ograniczenia dotyczą Użytkownika 

tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące 

prawo, a zakres odpowiedzialności Aether nie 

będzie wykraczać poza minimalną 

odpowiedzialność wymaganą przepisami prawa. 

W szczególności żadne z postanowień niniejszych 

Warunków nie stanowi uszczerbku dla praw 

ustawowych, które mogą przysługiwać 

Użytkownikowi jako Konsumentowi oraz nie 

wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

Aether za uszkodzenie ciała lub śmierć 

spowodowane z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa, odpowiedzialności za oszustwo. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Zmiany i aktualizacje Warunków 

Aether zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszych Warunków w dowolnym momencie. 

Warunki są dostępne w aktualnej wersji pod 

adresem: www.aetherbiomedical.com. 

9.2. Uwagi, sugestie i pytania 

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania dotyczące 

Produktu lub niniejszych Warunków Użytkownicy 

mogą kierować pocztą elektroniczną do Aether na 

następujący adres e-mail: 

info@aetherbiomedical.com. 

9.3. Zasada rozdzielności 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych 

Warunków zostanie uznane za niezgodne z 

prawem lub niewykonalne, w całości lub w części 

przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie 

postanowienie w odniesieniu do takiej jurysdykcji 

będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiego 

http://www.aetherbiomedical.com/
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stwierdzenia nieważności lub niewykonalności 

bez wpływu na jego ważność lub wykonalność w 

jakikolwiek inny sposób lub w innej jurysdykcji i 

bez wpływu na pozostałe postanowienia 

Warunków, które pozostają w mocy. 

9.4. Prawo właściwe i jurysdykcja 

W zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsze 

Warunki podlegają wyłącznie prawu polskiemu i 

zgodnie z nim powinny być interpretowane. W 

najszerszym dopuszczalnym zakresie wyłącza się 

stosowanie postanowień prawa 

międzynarodowego prywatnego oraz ustala się 

wyłączną jurysdykcję sądów polskich dla 

rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z 

lub powstałych w związku z niniejszymi 

Warunkami. Powyższe pozostaje bez uszczerbku 

dla bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa regulujących kwestię właściwości sądów, 

w tym przepisów dotyczących Konsumentów.

 

 


