
ZalEcznik 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 wypelnia€ tylko pola z bialym tlem / Please fill in fields with a white background only

A, Identyfikacja zgloszenia / Identification of notification

i.oor 
*rli,r*, i"i";;;"y-i;i;id"ir" "iil n"r*.n.e *tott or form no' 1 l

W przypadku zmiany danych wyrobu proszq wskazai dane ulegaj4ce zmianie

In iase bf cnange of devlce details please indicate the data being changed

I B. Identyfikacja wyrobu / Identification of device

i 2,006 TYp wYrobu / Device tYPe

f wyr6b oznakowanY znakiem cE

CE marked device

\ z.oot
1

!r.
: 22.
r I3.

I+.
. Is.
: EG.

i I7'
!a.

i 2.009

Numer kolejny Zalecznika nr 2 w obrebie tego zgloszenia

Ordinal number of form no. 2 within this notification

Rodzaj zgloszenia / Notification fype

! zmiana /Change

2.002

1

2.004

a Pierwsze / First

! wyr6b na zam6wienie

Custom-made devlce

T System lub zestaw zabiegowY

Svstem or procedure PacK

KlasyfikacJa / Cassification

AKywny wyr6b medyczny do implantacji / Active implantable medical device

Wyr6b medyczny klasy I / Class I medical device

Wyr6b medyczny klasy I sterylny / Class I medical devlce, sterile

wyr6b medyczny klasy I z funkcia pomiarow4 / class I medical device with measuring iunction

wyr6b medyczny klasy I z funkcjE pomiarowq, sterylny / class I medical device with measurinq function, sterile

Wyr6b medyczny klasy ua / Class lla medical devlce

Wyr6b medyczny klasy ub / Class ub medical device

Wyr6b medyczny klasy IU / Class III medical devtce

ruaiwa tranarow" *iiour T r.o. nurrr. oioevice 1)

Basen rehabili-tacYSnY

i 2.010 Inne nazwy tego samego wyrobu 0e5ll sE uiywane) / Alternative names of the same device (if used)

2.oos ff.fli )

1

i 2.011 rvp, roi.i *".sja wykonania / Type, model, make

bKI

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

Kod rodzaiowy wg zastosowanej nomenklatury

i;;;;;s-;i..d;;;;;.i;i"r" code of qeneric device sroup accordins to applied nomenclature

GMDN 58505
Name of applied, inlernalionally recognised nomenclature

Kr6tki opis wyrobu iFgo poe*iaiiine zastosowanie / shos -€gq!9l-d-'n$-1999-p-U!-Sg-!\t- -d-9Yi-t9-. - i'^ 
^.; ;;:^-.;. -'^;^^.^^,* -"1,^ *r.u,, / rn r^.:r tannrane - in Polish ' 2.015 Po anqielsku / ln Englishtiil4 w itk" ftFc;it; ;;"polsku / In local lansuage - in Polish ' 2.01s Po angielsku / In English

BasenrehabilitacyjnywykonanyztwardejiRehabrlrtationswimpoo1madeofhard
pianki poligretanoor"i p3tryt"J dzianini : polyurethane foan covered by a kn twear
powlekana i vnlpe:Lnioiy praitil.ow1zni , ]uliirrea with plastic balls. use for
pileczkami . gtz.z.,'a.,z6rry ao wykonywania , rehabifitation exercises describe by

6wiczerl rehabilitacyjny-etr "godtri"- 
z rehal:ilitation specialist'

zaleceniami rehabilitanta.

i Z.Ofe zgoano66 sprawdzona przez jednostkq notyfi,kowan4 numer "' (je5li
i -'--- c6nrormiW c'hecked bv notiRed bi dy number ... (where applicable)

dotyczy)

C, Identyfikacja osoby do kontaktu w sprawach incydent6w medycznych
Identification of contact person for medical incident issues

2,017 Imig i nazwisko / Full name 2.018

r5
2,O20

43 505 45

Faks / Fax

i Andrzel Boruta

a-boruta@kinesis . cout. PI
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systemu lub zestawu zabiegowego
Information concerning composition of the system or procedure pack

Prosze poda6 dane wszystkich wyrob6w medycznych wchodz4cych w sklad systemu lub zestawu zabiegowego
Please provide information concerning all medical devices included in the system or procedure pack

2,021 Nazwa handlowa wyrobu 2) : 2.022 Nazwa i adres wytw6rcy
Trade name of device i Name and address of manufucturer

iozs Nazwa i adres autoryzowanego
przedstawiciela (je6li dotyczy)
Name and address of authorised
representative (where applicable)

Potwierdzam, 2e powy2sze informacje sq

I affirm that the information oiven above

poprawne wedlug mojej

is correct to the best of

najlepszej wiedzy.

my knowledge.

Miasto / CiW Iwonicz-Zdr6j Data / Date 201 3- 05-21

Nazwisko / Name And-rzel Boruta Podpis /

NIP 684-l 07-94-34; REGON
tel./fax: (0-13) 43 506 45.0

1) Wyroby r62ni4ce sie nazwq handlow4 typem, modelem, wersja wykonania, wersjE oprogramowania, rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznac za jeden wyrdb
i zamiescit w jednym zgloszeniu, je2eli sE lub majE:
- jednego wytworce,
- jednego autoryzowanego pzedstawiciela, jezeli ich wytw6rca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w pairshvie czlonkowskim,
- jeden, wspdlny, kr6tki opis wyrobu i jego przewidziane zastosowanie,
- jednq, mo2liwie najbardziej szczegdlowE nazwe rodzajowfu
-jeden kod wyrobu wedlug Globalnej Nomenklatury Wyrobdw Medycznych (GMDN) albo innej uznanej nomenklatury wyrobdw medycznych,
- te sama klasyfikagq,
- wsp6lnq ocenq zgodno6ci wykonan4 z uzyciem tych samych procedur oceny zgodno5ci,
- wspdlny ceMkat zgodno6ci lub wsp6lne cerMikaty zgodno6ci, je2eli w ocenie ich zgodno6ci brala udzial jednostka notyfikowana,
- nie wiecej ni2 jednE nazwq handlowa w jezyku polskim i w jqzyku angielskim.

2) Systemy lub zestawy zabiegowe o tym samym pzeznaeeniu, zestawione pzez ten sam podmiot i zawierajEce te same wyroby medyczne, kt6re w poszczegdlnycn
systemach lub zestawach zabiegowych wystQpujA w rd2nych ilo6ciach lub r<i2niE siq nazwE handlowE typem, modelem, wersja wykonania, wersjq oprogramowanra,
rozmiarem, ksztaltem lub wymiarami mo2na uznat za jeden system lub zestaw zabiegowy, je2eli odpowiadajEce sobie wyroby medyczne w poszczeg6lnych systemach
lub zestawach zabiegowych mogq byc uznane za jeden wyrdb zgodnie z pkt 1.
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