Zalqcznik nr 2

Formularzdla 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
wypelniat tylko pola z bialym tlem /

Proszq

A,

Please

fill in fields with a white background only

Identyfikacja zgloszenia / Identification of notification

2.001

Numer referencyjny Zalqenika nr 1

/

Reference number of form no.

1

2.OO2
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2,OO4

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

Rodzaj zgloszenia
Pierwsze

/

/

Notification type

I

Firsl

zmiana

/Change

W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazat dane ulegaj4ce zmianie
In case of change

r I
i

oF

device details please indicale the data being changed

wyr6O oznakowany znakiem

!

CE

CE marked devlce

,.ooi *,""rtiu.r"

) out

I

wyr6b na zam6wienie
Custom-made device

System lub zestaw zabiegowy
System or plocedure pack

2

'*u,,on

! f . lny*ny wyr6b medyczny do imptantacji / Active implantable medicat device
@Z wyr6b medyczny klasy I / Class I medical device
[:. Wyr6b medyczny klasy I sterylny / Class I medtcal devrce, stenle
! +. Wyr6b medyczny klasy t z funkcj4 pomiarowq / Class I medical devrce with measurrng functron
I s. wyr6b medyczny klasy I z funkcja pomiarow+ sterylny / Class I medacal device with measuring function,
f S. Wyr6b medyczny klasy IIa / Class IIa medical devrce
, E Z. Wyrob medyczny klasy IIb / Class IIb medical devrce
I E 8. Wyr6b medyczny klasy IU / Class III medical device
I t.ooe N;.*; h;ili;;; *ilbu / rrade name or oevice r)

oo8 ffElf,9,Tj#ig,B)
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sterile

Tor do nauki chodzenia
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7 ntternative namei or tne same
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T/BP, r/ZP
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Identyfikacja wyrobu (cd') / Identification of device (cont.)
' 2.013

Nazwa zastosowanej, miedrynarodowo uznanej nomenklatu ry

,

Name oF applied, internationally recognised nomenclature

Kod rodzajowy wg zastosowaneJ nomenklatury
Code of generic device group according to applied nomenclature

LZ95 I

UMDNS
oF the device
zastosowanie / Short description and rntended
2.015 Po angielsku / In English
/ In local language - in Polish

- po polsku

2.014 Wjezyku

Track for walking training Purposes is used
purPoses after lower limbs
for rehabilitation
inlury, neurologic injury, reumatical injury,
orthopedical injury of lower limbs and
problems with wa]-king connected with others
]-nlury.
Metaf construction welded, requlated by

Tor do nauki chodzenia jest F)czezrLaczony do
po urazach korlczyn dolnych,
rehabilitacji
us zkodzeniach neurologicznych, reunatycznyctr,
ortopedycznych koiczyn dolnych, problenach z
chodzenien, itp..
Konstrukcja metalowa spawana i regTulowana
6rubowo

I

i

i.ore

screws.

zg"a;;setpru*J.oniprzezjeanosttenoqdikowananumer'.,(je3lidotvczv)
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

' 2.018

2.017 Imie i nazwisko / Full name

Z.OZO

i aboruta@kinesis.
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Telefon

/

Phone

I 13 43 506 45
farc'/

L5 42
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; O. Informacje dotyczqce skladu systemu lub zestawu zabiegowego
Information concerning composition of the system or procedure pack
:
i
I

prosze podai dane wszystkich

wyroMw medycznych wchodz4cych w sklad systemu lub zestawu zabiegowego

please piovide information concerning all medical devices included in the system or procedure pack

r 2,021 Nazwa handrowa wyrobu
Trade name of

device
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Potwierdzam

,2e

|,".'"::,'#:::,:H:Y,?ffitl,T
Name and address oF authorised
representative (where applicable)

powy2sze informacje sq poprawne wedtug mojej najlepszej wiedzy.

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

Iwonicz-Zdr6j

Miasto / City

Nazwisko / Name

2013-05-21

Data / Date

Podpis / sien196

Andrzej Boruta

NIP 684-107-94-34j REGON
3Z0i
tel./fax: (0-13) 43 506 45, O 603
S7S g7A

lub wymiarami mo2na uznac za jeden wyr6b
1) Wyroby ro2niAce siq nazwE handlowfu typem, modelem, wersj4 wykonania, wersjE oprogramowania, rozmiarem, ksztaltem
i zamie6cic w jednym zgloszeniu, jezeli sQ lub maja:
- jednego wytwdrcq,

- jednego autoryzowanego peedstawiciela, jezeli ich wytw6rca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w paiswvie czlonkowskim,
- jeden, wsp6lny, kr6tki opis wyrobu i jego przewidziane zastosowanie,
- jednq, mozliwie
owQ nazwe rodzajow4
Nomenklatury Wyrobdw Medycznych (GMDN) albo innej uznanej nomenklatury wyrobdw medycznych,
- jederitod

na
wyrobu

- tQ sama klasyfikacjQ,
- wsp6lnE
- wsp6lny
- nie wiecej ni2

ocene
certyfi
j

sa
zg
polskim

nanE z uzyciem tych
b wsp6lne certyfikaty
dlow4 w jezyku

oceny zg

w ocenie
ielskim.
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