Zalqcznik nr 2

Formularz dla aktywnych wyrob6w medycznych do implantacji, wyrob6w medycznych
i system6w lub zestaw6w zabiegowych
Form for active implantable medical devices, medical deviceJand systems
or procedure packs
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W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazad dane ulegajqce zmianie
In case
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change of device details please indlcate the data being chanqed

Identyfikacja wyrobu / Identification of devrce
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Device type

Wyr6b oznakowany znakiem
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CE marked device
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Wyr6b na zam6wienie
Custom-made devlce

System lub zestaw zabiegowy
System or_proced ure pack
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Aktywny wyr6b medyczny do implantacji / Active
wyr6U medyczny klasy I / Ctass I medical device

implantabre medical device
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B.

Identyfikacja wyrobu (cd,) /

2,012

Nazwa

Kod rodzajowy wg zastosowanej n
Code of qeneric device group accordlng

Name of
TJMDNS

1

3954

purpose of the device

W jezyku miejscowym - po polsku

/

In local language

Po angielsku

St6l rehabilitacyjny do 6wiczerl z dzie6rni (wg
Bobatha) lest wykonany z ksztaltownik6w
staLowych malowanych netod4 proszkow4 oraz
le2yska wykonanego z blatu z plyty wi6rowej
obitej pianka i- pokrytel atestowanlrur
materialem sk6ropodobnym. St61 posiada
no2liwo56 regulacji wysoko6ci - eLektryczna
(nodel SR-EB) IuJr reczn4 (model SR-RB).
St6l jest przeznaczony do prowadzenia 6wiczefi
rehabilitacyjnych z dziecmj- metod4 Bobatha.

/

In English

Rehabi]-itation tab]-e for conducting exercises
with children (with Bobath nethod) is consist
of metal construcCion made of steel profiles
covered by powder coating and layer made of
plyvrood table covered by special foam and
secured by attested artificia]leather. Height
of fabJ-e is adjustable - by eLectric (model
SR-EB) or handy (node]. SR-RB).
Ta.b1e is intended for conducting
reh:hilitation
exercises with chil-dren bv

method Bobath

1

2.016

ZgodnoS6 sprawdzona przez jednostkq nogfikowanq numer ,.. (je6li dotyczy)
Conformity checked by notified body number ... (where applicable)

C. Identyfikacja

osoby do kontaktu w sprawach incydent6w medycznych

Identification of contact person for medical incident issues

2.017 Imie i nazwisko / Full

2"018 Telefon /

name

; Andrzej Boruta

13 43 506
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aborutaGkinesis
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D.

Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego
Information concerning composition of the system or procedure pack
ProszQ podad dane wszystkich wyroMw medyenych wchodzacych w sklad systemu lub zestawu zabiegowego
Please provide information concerning all medical devices included in the system or procedure pack

2,023 Nazwa i adres autoryzowanego
przedstawiciela fi e5ll dotyczy)
Name and address of auEhorised

and address of manuFacturer

representative (where applicable)

,2e powy2sze informacje sE poprawne wedlug mojej najlepszej wiedzy.
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.
Potwierdzam

Miasto / City

Nazwisko / Name

Iwonicz-Zdr6j

Data / Date

Andrzej Boruta

zur5-u3-zL

Podpis / Signature

1) Wyroby r6iniqce siq nazwq handlow4 typem, modelem, wersjE wykonania, wersjE oprogramowania, rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznai za jeden wyr6b
i zamiescie w jednym zgloszeniu, jezeli sE lub maja:
- jednego wytw6rce,
- jednego autoryzowanego pzedstawiciela, je2eli ich wytw6rca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w pafrstwie czlonkowskim,
- jeden, wspdlny, krdtki opis wyrobu i jego pzewidziane zastosowanie,

- jednE mo2liwie najbardziej szczeg6lowE nazwe rodzajowE
- jeden kod wyrobu wedlug Globalnej Nomenklatury Wlrob6w Medycznych (GMDN) albo innej uznanej nomenklatury wyrobdw medycznych,
- tq samq klasyfikacjq,
- wsp6lna ocene zgodnosci wykonanQ z uzyciem tych samych procedur oceny zgodnosci,
- wsp6lny cergfikat zgodno6ci lub wspdlne certyfikafy zgodno6ci, je2eli w ocenie ich zgodnoSci brala udzial jednostka nofyflkowana,
- nie wiQcej niz jedna nazwe handlowQ w jQzyku polskim i w jqzyku angielskim.
2) Systemy lub zestawy zabiegowe o tym samym przeznaczeniu, zestawione przez ten sam podmiot i zawieraj4ce te same wyroby medyczne, ktore w poszczegdlnych
systemach lub zestawach zabiegowych wystepuj4 w rd2nych ilo6ciach lub r62niq siq nazwq handlowq, typem, modelem, wersjA vwkonania, wersjE oprogramowania,
rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mozna uznac za jeden system lub zestaw zabiegowy, je2eli odpowiadajqce sobie wyroby medyczne w poszczeg6lnych systemach
lub zestawach zabiegowych mog4 byi uznane za jeden wyr6b zgodnie z pkt 1.
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