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

wypelniat tylko pola z bialym tlem /

Please fill in fields with a white background only

i A. Identyfikacja zgloszenia / Identification of notification
7'n.r.r.ni. nur6o or ro.r-no. r
i zriii*r"'*i ;;f*;;"yj"y i;ii;ii";i

-i

2.002
T2

Numer referencyjny

/

2.004

Reterence number

] lJl

Numer kolejny Zalacznika nr 2 w obrqbie tego zgloszenia
Ordinal number of form no. 2 within this notification

Rodzaj zgloszenia
eierwsze

/

/

Notification type

E

First

zmiana

/Change

W przypadku zmiany danych *Vtolu p-..e *tf.u.ue Jie ut"guja"e zmianie
In case oF change of device details please indicate the dala being changed

. e.
I 2.006

E

Identyfikacja wyrobu / Identification of device
Typ wyrobu

/

Device type

Wyr6b oznakowany znakiem

CE

f_l

I 2.007 Klasyfikacja /

wyr6b na zam6wienie

T

System lub zestaw zabiegowy
System or procedure pack

Custom-made device

CE marked device

: 2.008

Oassiflcation

fff if,."0,'#i,gr-,.1,

J

' n f . Aktywny wyr6b medyczny do implantacii / Active implantable medical device
I Z. wyr6b medyczny klasy I / Class I medical device
. I3, Wyr6b medyczny klasy I sterylny / Class I medical device, sterile
, f] +. Wyr6b medyczny klasy I z funkcja pomiarowq / Class I medical devrce with measuflng function
I S, Wyrob medyczny klasy I z funkcj4 pomiarowE sterylny / Class I medical device wtth measuring function,
! O. wyr6O medyczny klasy IIa / Class IIa medical devrce
, D z, Wyr6b medyczny klasy IIb / Class Ilb medical device
: I8. Wyr6b medyczny klasy III / Class IU medacal devrce
I z,oo9 lv"r*a handlowa wyrobu / Trade name ot device

r

sterile

1)

, Stolv rehabilitacvrne
2.010

Inne nazwy tego samego wyrobu (je5li sq uiywane) / Alternative

: 2.011 Typ, model, wersja wykonania i Type, model,

names of the same device (if used)

make

SM-R7, SR-R2/ SR-RL3, SR-RL3p, SR-R2p
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B.

Identyfikacja wyrobu (cd') / Identification of device (cont.)

2,012

Nazwa zastosowanej, miedzynarodowo uznanej

2.013
nomenklatury: z.ulj
.

Name of applied, lnternalionally recognised nomenclature

nomenklatury
zastosowanej nomenKldfury
rodzajowy wg zastosowaneJ
Kod rodzalowy
Code of generic device group accordlng to applleo nomenclature

IJYO.{

UMDNS

ijego poewidtiuni t"iioto*"nie /

2.014

W

miejscowym - po polsku

/

2.015

P0lish

Stoly rehabilitacyjne utnoilir,Tiaja prawidlowe,
bezpieezne i efeklywne prowadzenie zabiegow

fizjoterapii,
rehabilitsacyjnych,
masaiu majacych na QeIu
flzykoterapii,
J.eczertle/ }.agodzenie przebiegu chor6b oraz.
skutk6w uraz6w/ upo6ledzef.
Stosowane w galrinetach medycznych i lekarskich
uno2liwial4 paclenton prrylranie prawidlowej
postawy ao pizeprowadzenia efektlrunego i
bezpiecznego zabiegu lu.b badania

i

of the device

Short description and intended

In local language - in

:
.
i
;

Po angielsku

/ In

English

Rehabi-liEation labl-es alfows for proper'
safety and effective conducting process of
inhalation, massagte,
patients rehabilitation,
physieal theraPy what has infLuence on
treatrnent of diseases and results of injures/
disa-bj-Iities.
Used in medical and doctor roonrs enable
patients to have proPer preparing for
effective and safety treatnent.

2.016

do kontaktu w sprawach incydent6w medycznych
of contact person for medical incident issues
I 2-018 Telefon /

2.0u ImiQ i nazwisko i Full name
Andrzej Boruta

-LJ 4J

I j.oio r"ti / r."

:. L3 42 soo

a.borutsa@kinesis . com . pI
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Phone

5Ub q5
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Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego

Information concerning composition of the system or procedure
Dack

F,::::iLy',x'f'?ffiffi'."j#:llffi:.ufg,[i:ffi:l*11,"1,.f,.il?:l,H;1;3;:ffH;:b
2,021 Nazwa handlowa wyrobu 2)
Trade name of device

zestawu zabiesoweso

: 2,022 Nazwa i adres wytw6rcy

;

Name and address of manufacturer

2,023 Nazwa i adres autoryzowanego
przedstawiciela (je6li dotyczy)

Name and address of aulhorised
representative (where applicable)

Potwierdzam, 2e powy2sze informacje sq poprawne wedlug
mojej nallepszej wiedzy.

I affirm that the information given above is correct to the best
of my knowledge,

Miasto / City

Nazwisko

/

fwonicz-Zdr6i

Data / Date

Andrzel Boruta

Name

2073-05-2r

Podpis / Signaturg

And.rzei Boruta

ul. Penara 23, 3ti44} lwonr

t'

NIP 684-107_94_34j REGONlT0t
2926
tet./fax: (0-13) 43 506 45, 0 605
3 j 978

H'i
- Jeo

ir:iff;?, iiifr

modelem, wersjQ wvkonania, wersja oprogramowanra, rozmiarem,
ksztalrem rub wymiarami mo2na uznac za;eden wyrob

dnosci,
h zgodno5ci brala udzial jednostka notyfikowana,
sam podmio
nazwq hand
egowy,

je2eli

ID! 1685 49341323

wMl F2 1.1

h
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