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Form for active implantable medical devices,
medical devices and systems or procedure packs
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zastosowanie / Short descriotion and intended DUrDose of the device
po polsku / In local language - in Polish
2,015 Po angielsku / In English

Konstrukcja kozetki lekarski-ej wykonana jest z
element6w drewnianych, laczonych poLaczenia.ni
6rubowrlmi. Lezysko wykonane jest z plyty l4DF
pokrytej piank4 poLiuretanowq, i obita sztuczna
sk6r4. Koric6wl(i n6g w.1'posa2one s4 w nakladki
antypoSlizgowe. Kozetka pozwala na bezpieczne
i komfortowe wykonywanie badai pacjenta.

Zgodno6d sprawdzona przez jednostkq no$ikowane numer .,, (je5li
Conformity checked by notifled body number .,. (where applicable)
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C. Identyfikacja

Examination bed construction is made of wooden
el-ements, joined by screws. Seats are nade of
I{DF with pol1n:.rethane foam layer and covered
by leathereCte. Legs are equipped with
nonsliding caps. Exanination bed
al-low for save and comforta.ble conductinq
patient examination.
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Identification of contact Derson For medical incident issues
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Full name

Andrzej Boruta
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Fax

13 42 500

i aboruta@kinesis. con.p1
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Potwierdzam , 2e povvy2sze informacje
sE poprawne wedrug mojej najrepszej
wiedzy.
I affirm that the information given above is
correct to the best of my knowredoe.
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