Zalqcznik nr 2

Formularz dla aktywnych wyrob6w_m€dycznych do imprantacji,
wyrob6w medycznych
i system6w lub zestaw6w zabiegowycir'
Form for active implantable medical devices, medical
devices and systems or procedure packs
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Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego
Information concerning composition of the system or procedure pack
Proszq poda6 dane wszystkich wyrob6w medycznych wchodz4clch w sklad systemu lub zestawu zablegowego

Please provide inFormation concerning all medical devices included in the system or proiedure pack

2.021 Nazwa handlowa wyrobu 2)
Trade name of device

2,022 Nazwa iadres wytw6rcy

2.023 Nazwa i adres autoryzowanego
przedstawiciela 0eSli dotyczy)

Name and address of manufacturer

Name and address oF authorised
representative (where applicable)

PoWvierdzam , 2e powy2sze informacje sA poprawne wedlug mojej najlepszej wiedzy.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.
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1) Wyroby r62niqce sie
w4 handlowfu typem, modelem, wersjQ wykonania, wersjE oprogramowania, rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznai za jeden wyrdb
i zamiescic w jednym loszeniu, je2eli sQ lub majA:
- jednego wytw6rcq,

- lednego autoryzowanego przedstawiciela, jezela ich wytwdrca nie ma siedziby lub miejsca zamreszkania w paristwie czlonkowsrrm,
- jeden, wsp6lny, krdtki opis wyrobu I jego przewidzrane zastosowanae,
- jednA mo2liwie najbardziej szczeg6lowq nazwq rodza;ow4
jeden kod wyrobu wedlug Globalnej Nomenklatury Wyrobdw lvledycznych (GMDN) albo Innej uznanej nomenklatury wyrobdw medycznych,
- tQ samQ klasyfikacje,
- wspolnq ocenq zgodno6ci wykonan4 z uzyciem tych samych procedur oceny zgodno5ci,
- wspolny certyfikat zgodno6ci lub wspdlne certyfikaty zgodno6ci, je2eli w ocenie ich zgodno6ci brala udzial jednostka noqdikowana,
- nie wiqcej ni2 jednE nazwq handlow4 w jQzyku polskim i w jezyku angielskim.
2) Systemy lub zestawy zabiegowe o tym samym przeznaczeniu, zestawione Qrzezren sam podmiot i zawierajace te same wyroby medyczne, ktdre w poszczeg6lnych
systemach lub zestawach zabiegowych wystqpujE w ro2nych ilokiach lub rdzniE sie nazwE handlowE typem, modelem, wersjQ wykonania, wersjq oprogramowania,
rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznai za jeden system lub zestaw zabiegowy, je2eli odpowiadajQce sobie wyroby medyczne w poszijegdtnycn systemach
lub zestawach zabiegowych mogq byi uznane za jeden wyr6b zgodnie z pkt 1.
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