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
Proszq wypelniac

tylko pola z bialym tlem /

Please fill in fields with a white background only

Numer kolejny Zalqcznika nr 2 w obrqbie tego zgloszenia
Ordinal number of florm no. 2 within Ehis notification
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W pzypadku zmiany danych wyrobu prosze wskazad dane ulegajece zmianie
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Identyfikacja wyrobu / Identification of device
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Typ wyrobu

/

Device type

Wyr6b oznakowany znakiem

CE

I

CE marked device

wyr6b na zam6wienie
Custom-made device

T

System lub zestaw zabiegowy
System or procedure pack

2.007 Khsyfikada / Oassification

2.008 lffi
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! f . Anywny wyr6b medyczny do imptantacji / Active implantable medtcal device
I Z. Wyr6b medyczny klasy I / Class I medical device
!:. Wyr6U medyczny klasy I sterylny / Class I medical devrce, sterite
! +. wyr6b medyczny klasy I z funkcjq pomiarowa / Class I medical device with measuring functaon
! S. wyr6b medyczny klasy I z funkcjq pomiarowA, sterylny / Class I medical device with measuring functioni
! O, wyr6b medyczny klasy IIa / Class IIa medical device
! Z. Wyr6b medyczny klasy IIb / Class IIb medical device
! S. Wyr6b medyczny klasy UI / Class III medical device
Z,OOS l.taiwa trandlowa wyrolu
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sterile

fraOe name of device 1)

rehabj-l- j-tacylne

Inne nazwy tego samego wyrobu (je6li sq uiywane) / Alternative

rvp, moief *ers;a wykonania i rype, model,

names of the same device (if used)

make

SM-E7, SR-E2, SR-EL3, SR-EL3p, SR-E2p
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zastosowanie / Short description and intended purpose of the device
2.015 Po angielsku / In English
/ In local language - in

- po polsku

2,0L4

Rehabilitation tabl-es allows for proper,
safety and effectj-ve conducting process of
inhafatron, massage/
patient
rehabilitation,
physical ther y what has infl-uence on
seases and results of rnjures/
treatrnent of
disa-bilities .
i Used in medical and doctor rooms ena.ble
patj-ents tso have proPer preparrng for
effectiwe and safetY treatment.

Stoly rehabilitacy;ne uno2liwiala prawid}'owe,
bezpieczne i efektywne prowadzenie zabieg6w
fizjoteraPii,
rehabilitacyjnych,
fizykoterap.ii, maga2u naj4cych na ceJ-u
leczenie/ Lagodzenie przebiegu chorob oraz.
skutk6lr vtaz6w/ upo6ledzen.
Stoso\rane w gabinetach medycznych i lekarskich
umo2Iiwiajq, pacjentoxn przybranie prawidlowej
postawy do przeprowadzenj.a efekt!.wnego i
bezpj-ecznego zabiegu lub badania
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C. Identyfikacja

numer.., 0e5li dotyczY)

osoby do kontaktu w sprawach incydent6w medycznych

Identiflcation of contact oerson for medical incident issues
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ImiQ i nazwisko
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Full name
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Phone

45

Fax

42 500

aborutaG kinesis . cout. p1
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Telefon

13 43 506

Boruta
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2.022 Nazwa iadres wyw6rcy
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Name and address of manufacturer

2,023 t'lazwa i uJt"t

przedstawiciela"rto.v-*unugo
0e3li dotyczy)
Name and address of authorised

representative (where applicable)
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Potwierdzam , 2e powyisze informacje sA poprawne wedlug mojej najlepszej wiedzy,
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Miasto / City

Nazwlsko / Name

Data / Date

Iwonicz-zdrol

Andrzej Boruta

20 13-

05-21

Podpis / Signature
684-l0Z-94-34; REGON
tel./tax: (0-1 3) 43 506 45. 0

Zdroj
192926
375 978

mo2na uznac za
1) Wyroby r62niEce sie nazwq handlow4 typem, modelem, we6jA wykonania, wersjE oprogramowania, rozmiarem, ksztaltem lub vvymiarami
i zamie6cii w jednym zgloszeniu, je2eli sa lub majE:

wytworce,

- jednego
i
- jednego autoryzowanego priedstawiciela, jezeli ich vvytw6rca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w

paistwie czlonkowskim,

- jeden, wsp6lny, krdtki opis wyrobu i jego przewidziane zastosowanie,
- jednE mo2liwie najbardziej-Globalnej
szczegdlowq nazwQ rodzajow4
- jeOen foO wyrobu wedlug
Nomenklatury Wyrobdw lvledycznych (GMDN) albo innej uznanej nomenklatury wyrobow medycznych,
- te samA klasyfikaqe,
- wsp6lnA ocene zqodno6ci wykonanA z uzyciem tych emych procedur oceny zgodnosci,
- wspdlny ceMkal zgodnoSci lub wspdlne ceMkaty zgodno6ci, jezeli w ocenie ich zgodno6ci brala udzial jednostka noMikowana,
- nie wlQcej ni2 jedn4 nazwq handlowq w jezyku polskim i w jqzyku angielskim.
2)' Systemy lub zestawy zabiegowe o fym samym przeznaczeniu, zestawione przez ten
systemach lub zestawach zabiegowych wystQpujA w rd2nych ilokiach lub r62ni4 siq
rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznai za jeden system lub zestaw
lub zestawach zabiegowych mog4 byc uznane za jeden wyrdb zgodnie z pkt 1.
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