Zalqcznik nr 2

Formularz dla aktywnych wyrob6w medycznych do implantacji, wyrob6w medycznych
i system6w lub zestaw6w zabiegowych
medical devices, medical devices and systems or procedure packs
implantable
active
Form for
proszq wypelniad tylko pota z bialym tlem / Please fill in fields with a white background only

A,

Identyfikacja zgloszenia / Identification of notification
Numer referencyjny Zalqenika nr 1

2,001

/

Reference number of form no.

1

i z,OOZ
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2.003

Numer referencyjny

/

I 2.004 Rodzaj zgloszenia / Notification

Reference number

i

I

B,

M pie.-rze I Fitst

fype

!

zmiana ichange

W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazai dane ulegajace zmianie
In case of change of device details please indicate the data being changed

2.005

i
t

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

Identyfikacja wyrobu / Identification of device

2,006

!]

Typ wyrobu

/

Device tYPe

wyr6b oznakowany znakiem

!

CE

Klasyfikacja

/

system lub zestaw zabiegowY
System or Procedure Pack

Custom-made device

CE marked device

2.007

I

wyr6b na zam6wienie

z,ooa

Classitication

! f . lftywny wyr6b medyczny do implantacji / Active implantable medical devtce
f Z. wyr6b medyczny klasy I / Class I medical device
! S. wyr6U medyczny klasy I sterylny / Class I medical devrce, sterile
f] C. wyr6U medyczny klasy I z funkcja pomiarowA / Class I medical devrce with measuring tunction
! S. Wyrob medyczny klasy I z funkdE pomiarowE sterylny / Class I medical device with measurrnq
. I O, Wyr6b medyczny klasy IIa / Class lla medical devtce
z, Wyr6b medyczny klasy IIb / Class IIb medical devrce
' n
! a. wyr6b medyczny klasy III / Class III medical device
i)
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t
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function, sterile
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I Tablice do cwj-cze6 manualnych dloni
i-.--..----^
samego wyrobu (Je6ll se utywane)
I Z.O1O tnne nazwy tego

i-t011 iil;i,a"rl*"oi"

*vronania / rype, model,

/ Atternative

names of the same device

used)

make
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KTM-BO
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- bez oporu
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Identyfikacja wyrobu (cd.) / Identification of device (cont')
-

Nazwa zastosowanej, miedzynarodowo uznanej nomenklaturY
I Z.OiZ tl"t*"
nomenclature
recognised n^mpn'latrrre
nute of applied, inlernationally 'arnanicorl
I

I 2'013
2
Kod ro-dzajowy wg zastosowaneJ nomenklatury

nomenclature
Code of generic'device group according to applied

i
:

r7].37

UMDNS
of lhe device

and inlended

2.015

Tablice do dwiezeti manualnych dlonj'
orzeznaczone sa do wykonlmania 6wicze6
samowspomaga
i'.-".1
nvnh dloni,
dloni. cwiczetl
6wiczerl samowsPomaganych
il""""i"v"rt
czynnych, 6wiczeri czynnYch z oPorem z
cig 2arkowych
z a-s to-sowaniem sys tem6w btoc zkowo(model KTM). Stosowana w uspra$tnianlu
Ieczniczym schorzerl ortopedycznYgh,
reumatoilalnych i neurologicznych reki '

numer
. -'--Z.OfO Zgodno66 sprawdzona przez jednostkQ notyfi,kowanq
E6nrottity cirect<ed by noiifled body number "' (where applicable)
:

C. Identyfikacja

Po

"' (je6li dotyczY)

osoby do kontaktu w sprawach incydent6w medycznych

2.017 Imie i nazwisko / Full

name

Io:

2.020

-i:.n"-ir

3885 5766 5539

2018

.

com.

Telefon

/

13 43 506

Andrzej Boruta
aborutaGkinesis

In English

hand's affections.

Identification of contact person for medical incident issues
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/
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!3 42 500

P]

Phone

22
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D,

zabiegowego
dotyczqce skladu sYstemu lub zestawu
Informacje
rrrrvr l.rs!JY
pack

system or procedure
Information concernlng composition of the

w sklad systemu lub zestawu zabiegowego

Proszq podad dane wszystkich wyrob6w medycz.

pack
-llclt-::lodzaqch
t'he system or procedure
prease Drovide informatron concerning all medical devices rnctuoeJin

Nazwa
,.0r1. *"-r*-

wvrobu
nandlowa wYrouu
hanolowa

Trade name of

device
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,
Name and address of

manufacturer
--^,,6+,,.6r

I z'oz:
i
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poprawne wedtug mojej najlepszej wiedzy.
Potwierdzam , 2e powy2sze informacje sa

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

Miasto /

Data / Date

Iwonicz-Zdr6i

CiW

Nazwisko / Name

20]-3-o5-21

rutq

Podpis / Signatu

Andrzej Boruta

IS"

lwohiczZdr6i
tet./tax: (0-lS) 43 506

)N 370192926
0 603 375 978

1)Wvrobyr62niqcesiqnw4hand|ow4typem,mode|em,wersjqwykonania,wersjqoprogramowania,rozmiarem,ksztaltem|ubwymiaramimo2nauznaizajedenwyrob
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i zamiescii

* jeanym

loszeniu, jezeli sE lub malq:

w pafstwie czlonkowskim'
wytw6rca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania
ne zastosowanle'
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nomenktarury wyrob6w medycznych,
Medycznych (GMDN) atbo innej uznanej
dnostka notyfikowana,

h

n wYr6b zgodnie z PKt
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