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
wypelniat tylko pola z bialym tlem /

Proszq

I A. Identyfikacja zgloszenia / Identification

t' __

fill in fields with a white backqround onlv

Please

of notification

___-*

I 2.001 Numer referencyjny Zalaenika nr 1 /

Reference number of Form no

r "' i rocii
3

Numer kolejny Zal4cznika nr 2 w obrqbie tego zgloszenia
Ordinal number of form no. 2 within this notification

l

1 2,003

Numer referencyjny

/

ReFerence number

2,004

a

Rodzaj zgloszenia
Pierwsze

/

/

Notification type

!

First

zmiana

/Change

W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazad dane ulegajace zmianie
In case of change of device details please indicate the dala beinq cnanqeo

l;

Identyfikacja wyrobu / Identification of device

1......*
i 2.006 Typ wyrobu /

z

Wyr6b oznakowany znakiem

f]

CE

Wyr6U na zam6wienie

CE marked device

2.007

----*)

Device type

Custom-made device

!

-

System lub zestaw zabiegowy
System or procedure pack

Klasyfikacja / Oassificatlon

2.

! f . lnywny wyr6b medyczny do implantacji / Active imptantable medrcat devrce
I Z. Wyr6U medyczny klasy I i Class I medical device
[]:. Wyr6b medyczny klasy I sterylny / Class I medical device, sterile
[ +. Wyr6b medyczny klasy I z funkcja pomiarowq / Class I medical device with measuring function
! S. wyr6b medyczny klasy I z funkcja pomiarow+ sterylny / Class I medical devrce with measuring functton, sterile
! O. Wyr6U medyczny ktasy IIa / Class IIa medical device
! Z. Wyr6t medyczny klasy IIb / Class IIb medical device
! A. wyr6b medyczny klasy III / Class III medical device
Z,OO9 lrtazwa handlowa wyrobu / Trade name of device

Ksztaltki

1

1)

rehalrilitacyjne

2.010 inne nazwy tego samego wyrobu (je5li

z,-dii- rvp,

ooe ffEif'.!.T[:i, g,-,i'

sA u2ywane)

/ Alternative

names of the same device (if used)

moaet, *ers;a wykonania/ iype, modei, make

Walki: dlugoS6: od 20 do 100 cm, Sredn5-ca: od 8 do 70 crn,
P6lwalki: dlugo66: 60 cm, szeroko56: od 15 do 40 cm, wysoko56: od 9 do 20 cn
Polwalek lgd2wiowy: dlugo66: od 30 do 35 cn, szerokoS6: od 20 do 25 crn, wysoko5c: od 5 do 10
Kliny: drugo66: od 20 do 120 cm, szerokos6: od 15 do 80 cm, wysokodc: od:-o do 40 cn.
Kliny ortopedyczne: dtrugro56: od 30 do 40 cm, szeroko6c: od 30 do 40 cn, wysoko6c: od 5 do 10
Kliny z p6]ka: dlugo66: od 20 do 30 cn, szerokoSi: od 60 do 80..cn, wysoko66: od 50 do ?O cn.
Kostki: dlugo56: od 25 do 60 cm, szeroko56: od 20 do 60 cn, w.;soko56: od 10 do 50 cn.

cm

rl

Zestaw ksztal'tek rehabilitacyjnych:
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B.

Identyfikacja wyrobu (cd,) I ldentification of device (cont,)

58504

2.014

po polsku

W

/

- in

Polish

PO

Ksztaltki wykonane z twardej pianki
poliuretanowej pokryte dzianin4 powlekana.
Wyroby pczez aczone sa do wykonlnvania 6wiczei
reha.bilitacyjnych w ceJ.u lagodzenia skutk6w
uraz6w i upoSledzerl, a tak2e w za.bieqach
fiz joterapeutycznych.
Wyroby wykorzystywane mogia by6 w:
- ga.bi.netach lekarskich i odnowy biologicznej,
- o6rodkach zdrowia,
-wdomuupacjenta.

English

Modules nade of hard polyurethane foarn covered

by a knitwear.
Devices are for rehabilitation
purposes - used
to conduct rehabilitation
exerci_ses to soften
effects of injuries and disabil_ities.
Devices are used in:
- doctor rooms
- hospitals and cLinrcs
- at patient hone

i z.oro zgodnogd spra.wdzona p?ez jednostke notyfikowan4 numer... (jesli dotyczy)

1

Conformity checked by notified body number ... (where applicable)

2.018

: Andrzej Boruta
2.019
l
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E-mail

aborutaOkinesis

ID: 8572 37435202

Telefon

com.

pl

/

Fax

L3 42 500
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Name and address

Potwierdzam

,2e

pov,ty2sze informacje sq poprawne
wedlug mojej najlepszej wiedzy.

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

fwonicz-Zdroj

Nazwisko / Name

Data

Andrzej Borut,a

/

Date

20]-3-05-2t

Podpis / Signatur
lw0nicz Zdf6j
tel./fax: (0-13) 43 506
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#;,ou9tt,

wersjE wvkonania, wersjE oprosramowania, rozmiarem,
ksztaltem rub wymiarami mo2na uznai za jeden wyr6b
miejsca zamieszkania w paistwie czlonkowsktm,

) albo innej uznanej nomenklatury wyrobdw meoycznych,
dnoSci,

h zgodno6ci brala udzial jednostka noMikowana,

n
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