Zalqcznik nr 2

Formularz dla aktywnych wyrob6w medycznych do implantacji, wyrob6w medycznych
i system6w lub zestaw6w zabiegowych
Form for active implantable medical devices, medical devices and systems or procedure packs
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-n"""' *r";;".vi"v z.ra-;iG;

i 7 R.i;;*i.

-l

^i,'iu*

Jir# ;;. 1"' i.ooi
I

Num€r referencyjny

/

Reference number

z.oo+
t-

Lvl

Numer kolejny Zalacznika nr 2 w obreble tego zgloszenia
Ordinal number of form no. 2 within this notification

Rodzaj zgloszenia
Pierwsze

/

Notification type

/ First
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Zmiana ichange

W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazat dane ulegajqce zmianie
In case oF change of device details pl€ase indicate the data being changed
I

; B. Identyfikacja wyrobu / Identification
I 2,006 Typ wyrcbu /
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of device

Device type

wyr6boznakowanyznakiemCE

l.

l

CE i]arKeo device

i Z0O7 Khsyfikacja /

wyr6b na zamowienie
Cusiunr-rIade oevtce
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System lub zestaw zabiegowy
llysiem or procedure pack

' 2.008 ffi:lf,g;':i:1,9,",i,

Oassification

! f . ercywny wyr6b medyczny do implantacji / Active imptantabte medicat device
' @Z Wyr6b medyczny klasy I / Class I medicat device
' n S. Wyr6b medyczny klasy I sterylny i Class I medicat device, sterite
! +. Wyr6U medyczny klasy I z funkdq pomiarowa / Class I medical device wrth measunng Functron
n S' Wyr6b medyczny klasy I z funkcjq pomiarowA, sterylny / Class I medical devrce with measuflng functton, stenle
! S. Wyr6b medyczny klasy IIa / Class lla medrcal device
, L_l 7. Wyr6b medyczny klasy Ub / Ctass IIb medical devrce
I I8. Wyr6b medyczny klasy III / Class III medical devrce
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I 2.009 Nazwa handlnwa wyrobu / Trade name ol device
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Code of generic device group according to applied
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I language
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Fotel ginekologrczny z elektryczn4 zmian4
wysoko6ci J-e2yska za pomoca ramy wokol stolu,
wykonany z profili- stalowych malowanych
proszkowo. Fotel- gj-nekologiczny znajduje
zastosowanie w szpj-talach oraz gabinetach
ginekologicznych. Konstrukcja fotela
ginekologicznego jest bardzo sta-biIna iwytrz!.mala zapewniaj4c bezpieczenstwo i
komfort zar6wno d1a lekarza jak i pacjenta.
Posiada regulowane oparcie z wygodnym
podgtl6wkj-en. FoteL ten moze by6 wykorzyst)rwany
do ka2dego rodzaju zalriegrow ginekologicznych.
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Gynecologj-cal chair with eJ-ectrrc height

adjustment change with the frame around the
tabfe, made of powder coated steel profifes.
cynecol-ogicat chaj.r is used in hospital.s and
gynecologi.cal- surgeri.es. Gynecological chair
desrgn is wery stalcle and dura.ble ensuring
safety and comfort for both doctor and
patr-ent. It has adjustable backrest with a
comfortable backrest. This chair can be used
for afl t'lPes of gynecological procedures.
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Zgodno66 sprawdzona przez jednostkq noffikowane numer ... (je5li
Conformity checked by notified body number ... (where applicable)

C. Identyfikacja osoby

dotyey)

do kontaKu w sprawach incydent6w medycznych

Identification of contact oerson for medical incident issues
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: Andrzej Boruta

13 43 506 45
I zozo rirr l-F*"L3 42 500 22

' 2,019 E-mail
aborutaG kinesis . com . pl
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D.

Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego
Information concerning composition of the system or procedure pack
proszq poda6 dane wszystktch wyrob6w medycznych wchodz4cych w sklad syst€mu lub zestawu zabiegowego
please biovide information concerning all medical devices included in the system or procedure pack

2.022 Nazwa iadres

2.021 Nazwa handlowa wyrobu 2)

2,023 Nazwa i adres autoryzowanego

Yvyhiv6rcy

przedstawiciela 0e3li dotyczy)

Name and address of manufacturer

Trade name of device

Name and address ot authorised
representative (where applicable)
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Potwierdzam , 2e powylsze informacje sA poprawne wediug mojeJ nallepszej wiedzy,

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Miasto /

CiW

Data / Date

Iwonicz-zdroj

20L3-0r-21.

Biuro F{andlolrre "IG}JE
z
Nazwisko / Narne

Andrzei Boruta

droi
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Podpis / Signature
tel /fax: (C-13)

fi

. F,F^A\rta^
Jif\7rrt\ J/u

AA645,0 603

i zamie6cit w jednym zgtoszeniu, jezelr sq lub majE

jednego wytworce,
jednego autoryzowanego pzedstawiciela, je2eli ich wytworca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w paistwie czlonkowskim,
jeden, wspolny, kr6tki opis wyrobu i jego przewidziane zastosowante,
jednfu mozliwie najbardzrej szczegolowq nazwq rodzajowfu
-jeOen koO wyrobu wedlug Globalnej Nomenklatury Wyrob6w lvledycznych (GlvlDN) albo innej uznanel nomenklatury wyrobow medycznych,
- te samA klasyfikacle,
- wspdln4 ocenq zgodno6ci wykonanq z uzyciem fych samych procedur oceny zgodnosci,
- wspolny certyfikat zgodno6ci lub wsp6lne certyfikafy zgodno6ci, Jezeli w ocenre ich zgodno6cr brala udztal jednostka notyfikowana,
nie wiQcel niz iednQ nazwq handlowq w jqzyku polskim i w JQzyku anglelskim,
2) Systemy lub zestawy zabiegowe o lym samym przeznaczeniu, zestawione przez ten sam podmrol I zawrerajace te same wyroby medyczne, ktore w poszczegolnych
-

lub zestawach zabiegowych mogq byt uznane za jeden wyrdb zgodnie z pkt 1.

trtclKUMENTY
ZI'I'F|c|TNE

IDr

0OO0 0000 0000

wN41

F2

12

Strona/Page 313

