Zalqcznik nr 2

Formularzdla aktywnychwyrobowmedycznychdo implantacji,
wyrob6w medycznych
i system6wlub zestaw6wzabiegowycir
Formfor activeimplantable
medical
devices,
medical
devices
andsystems
or procedure
packs
Proszqwypelniac tylko pola z bialym tlem Pleasefill
in fieldswith a whrtebackgrouno
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only
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i B . Identyfikacja wyrobu 7 tOentification
of Oeuice
:; 2.006 Typ wyrobu / Devicetype

a

Wyr6b oznakowany znakiem CE
Cf markecoevtce

I 2.007

n

Wyr6b na zam6wienie
Custom-made
device

p

Systenr lub resta.jr zaiji-g-ru,
Systemor procedure
pack

Khsyfikacja / Oassiflcanon

2.oos

[_] 1, Akywny wyr6b medyczny do implantacji / Activermptantabte
medicaldevice
wyr6b medyczny ktasy I / ClassI medicaldevice
[]2.

[]

f. wyr6U medyczny klasy I sterylny / ClassI medical
device,ste.te
+' wyr6u medyczny klasy I z funkcje pomiarowa
/ classI medicatdevicewith measurngfunction
s' wyr6b medyczny klasy r z funkciQ pomiarow+
sterylny / classI medicaldevicewrtn measuflngfunction,
sterile
O. wyr6U medyczny klasy ua / Ctassua medicaldevice
z. wyr6U medyczny ktasy ub / CtassIIb medicatdevice

I

a. wyr6U medyczny klasy rrr / ClassIu medicaldevice
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2,009

Nazwa handlowa t"v-U,

Przyrz4dy
2'010

do

(Je6li dotyqy)
fggta
Kute(wnereapptrcabte)

1

I iruJu nur. of deviie i)

integracji

sensorycznej

Inne nazwy tego samego wyrobu (je6li sE uiywane)
/ Alternativenamesof the samedevice(if used)

i r--: ..-- -,- . ...-, ..-*.i .: I 2,011 Typ, modet, wersja wyt<onania f iyp., rndo.r,ii,ii.
IS1 - Pl-atfortna
terapeutyczna,.
I52 - HuSt:rwka,'T,'
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fsg - Trapez;
IS10 - pufa Sako 2001,.
IS11 - pufa Sako 40Ol_;
IS12 - pufa pilka,.
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1 8 . Identyfikacja wyrobu (cd.) / Identificationof device(cont,)
i z.orz Nazwa zastosowanej, miedzynarodorro u.na,rel nomenklatury
, Z,Off
NameoFapplied,
internationally
recognised
nomenclature

Kod rodzajowy wg zastosowanej nomenklatury
Codeof genericdevicegroupacmrdingto appliednomenclature

UMDNS

"fegi gri: Iaelu-@7

I 2'014

L6294

sn.'tG."piid;J rnte;;;d;urpose
ortneoevice

w igyku miejscotivym - po po{sku / In locallanguage- in Polish

Przyrz4dy
do integracji
sensorycznej
przeznaczone
s4 do prowadzenia
aktywnel
rehabil-itacji
dzieei
z dysfunkcjami
psychoruchowynJw celu
lagodzenia
skutk6w
urazow i upo6ledzeh,
a tak2e
w zabiegach
fj-z joterapeutycznych
i 6wiczeniach
wspomagaj4cych.
Rehabilitacja,
zal_e2nie od
potrzeb,
obejmu3e
poszczegolnych
stymulacjg
zmyslow np. motoryki
du2ej,
motoryki
roalej,
percepcji,
koordynacji
wzrokowo-ruchowej
r-tp.

I 2.015

Po angielsku / In English

Sensory
integration
instrunents
are designed
for
an active
rehabilitation
of chil_dren
with
disabi]-it.ies
to mitigate
the effects
of j-njury
and disal-'il-ity,
as well- as physiotherapy
treacments
and exerc:-ses
support.
Reha.bilj-tation,
as appropriate,
include
the
stimulation
of specific
senses such as gross
notor,
fine
perception,
notor,
eye-hand
coordinati-on,
etc.
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ZgodnoSdsprawdzona przez jednostkq notyfikowanq numer ,.. (je5li dotyczy)
Conformity
checkedby notifiedbodynumber.., (whereapplicable)

i C, Identyfikacja osoby do kontaKu w sprawach incydent6w medycznych
Identification
I
of contactpersonfor medicalincidentissues

iz.irfi* r.ie i ;;;isk;7F,r
r Andrzej

i 2018 Telefon/ Phone
r 13 43 506 45

Boruta

"
j zozo r.tl7 Fa;"

2.019 E-mail
aboruta@kinesis
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D. Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego
Informationconcerning
composition
of the systemor procedurepack
Proszq poda{ dane wszysd<kh wyro_b6w medycznych wchodzqcych w sklad systemu lub zestawu zabiegowego
Pleaseprovideinformation
concerning
all medicaldevicesincludedin the systemor proiedurepack
2'021

lGzwa handtorya wyrobu 2)
Trad€nameof device

i 2.022 Nazwa iadres wytw6rcy
Nameand addressof manufacturer

2.023 Nazwa i adres autoryzowanego
prz edstawiciela (Jdli doWczy)
Nameand addressof authorised
(whereapplicable)
representative

PoWvierdzam
informacjesEpoprawnewedlugmojej najlepszej
wiedzy,
, 2e powy2sze
qivenaboveis correctto the bestof my knowledge.
affirmthat the information

Miasto / City

Data / Date

Iwonicz-Zd6j

20]-2-L7-08

r".CI
Nazwisko/ Name

Andrzej

Podpis/ Srgnat

Boruta

ItrNry

iu",cnlcz
Z."rrrj,i
NIP684-t0Z-94
d;ftir ';i:t,St'-tiqiqZS

tel./fax: Q-i 3) 4

Sa6,l

0 6c3 375973

1) wyrobyr62niQce
siQnazwEhandlowfu
typem,modelem,wersj4wykonanra,
wersjEoprogramowanla,
rozmrarem,
kszta+tem
lub wymiaramimoznauznaiza jedenwyrdb
r zamiescic
je2elisAlub majE:
w jednymzgloszeniu,
- jednegowytwdrcq,
- Jednego
pzedstawiciela,
autoryzowanego
Je2eliich wytworcanrema siedzibylub mie]scazamieszkania
w pansNvie
czlonkowsktm,
- jeden,wspolny,krdtkiopiswyrobui jego przewrdziane
zastosowanre,
- jednA mozliwienajbardziej
szczegdlowq
nazwqrodzajowq,
- ledenkodwyrobuwedlugGlobalnej
Nomenklatury
(GMDN)albornnejuznane'1
Wyrobdwlvedycznych
nomenklatury
wyrobowmedycznych,
- te samAklasyfikacjq,
- wsp6lnQ
ocenezgodno6ci
wykonanaz uzyciemtychsamychprocedurocenyzqodno6ci,
wspolnycertyfikatzgodnosci
lub wspdlnecertyfikatyzgodno5ci,
je2eliw ocenieichzgodnosci
bralaudzialjednostkanoMkowana,
- nrewrQcel
nrzjednanazwqhandlowqw jqzykupolskimI w jQzykuangielskjm.
2) Systemylub zestawyzabiegowe
o tym samymprzeznaczeniu,
przez
zestawione
ten sam podmioti zawieralEce
te 53mewyrobymedyczne,
ktdrew poszczegdlnych
systemach
lub zestawach
zabiegowych
wystQpujE
w r62nychilosciach
lub rdzniEsiq nazw4handlow4rypem,modelem,werslqwykonania,
wers;qoprograriowanra,
rozmiarem,
ksztaltem
lub wymiarami
mo2nauznai za jedensystemlub zestawzabregowy,
jezeliodpowiadajqce
sobiewyrobymedyczne
w poszczegdlnych
systemach
lub zestawach
zabiegowych
mogqbyc uznaneza jedenwyrobzgodnrez pkt 1.
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