Deklaracja zgodnoSci WE
EC Declaration of ConformitY
Firma:
Company:

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta
ul. Penara 23
PL 38 - 440 lwoniczLdrili
deklaruje z pelnq odpowiedzialnoSciq,.2e wyr6b,
of kind:
declare *itt tot. retpon.ibility, that our product
lJrzqdzenie do dwiczeri w podwieszeniu
Device for exercises in hanging

model:
model:

Standard
Sling Therapy KINESIS, Sling Therapy KINESIS

20'05'2010r' i zwi4zanymi
jest zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobie medycznym z dnia
do prawodawstwa polskiego Dyrekfywg
rozporzqdzeniami Mlnistra Zdrowia wdrazajqcymi

93/i2lEWG dot. Wyrob6w Medycznych'
l.'
Wyr6b zostal sklasyfikowany do !1tV t zgodnie z regulq
meet, where applicable, requirements of

nct ,egirding r.ai."ut devices and related

decrees of Health Minister which

to polish law Medical Device Directive 93l42|EEC'
l'
Device were classified to class I according to rule

i*pi.*.",

izowanych :
Wyr6b speln ia wyma ga nia nastgpuj qcych norm zharmon
i zed standards :
Devi ce ...t r.quir.ments fo I I ow i n g harmon
stosowania na etykietach wyrob6w
EN ISO 15233-1:2012 Wyroby
informacjach - Cz9S6 1: Wymagania
medycznych, w ich oznakowaniu
medicar divices in their rabeling and the
og6rne. Medicar devices - Symbors
information provided to them - Part
wraz z wyrobem medycznym'
PN-EN 1041:2008 Informacja dostarczana przez.producenta
device'
lnformation provided by producer with medical
do wYrob6w
PN-EN ISO 1497r:
.11?ki"t
vlces.
medycznYch. Medic
: Ocena' i badanie'
PN EN ISO 10993-1
Biological estimation
oceny zgodnoSci opisanq w Rozporz4dzeniu
Firma zaswiadcza, 2e postgpuje zgodnie z procedurq
wymagaR zasadniczYch dla rvyrob6w
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia zoitr. w sprawie
4 pkt i ori, zalqcznikiem nr 7 do w/w
medycznych do r62nego przeznaczenia, paragral
Rozporz4dzenia.
January
procedure described in Minister of Health Act of l2
company depose, that follows conformity assessment
devices, paragraph 4 point 5 and enclosure no 7'
201 I regarding essential requiremnets for medical

Podpisano dnia: 10 czerwca 2013
Signed this day:

Miejsce: Iwonicz
Place:

Osoba reprezentujqca firm9: Andrzej Boruta
Company rePresented bY:
Podpis:

Pieczgd firmY:
Official stamp:

Zdr6i

