
Výrobce:

ZES Brno, a.s.
Sladovnická 518/4
620 00 Brno
Česká republika
lČ: CZ49969510

Výrobky:

lVlagnetoterapeutický přístroj RENAISSANCE@ Duo Forte
Generátor pulsů: Duo Forte
Příslušenství: AplikátorymagnetickéhopoleManic,Piano,

Becco, Lettino, Casso, Cavo, Viera
Sít'ovýadaptér: UE24WV-180130SPA

(100-240 V Ac / 18 V DC, 1 ,3 A)

klasifikace: Riziková třída lla, prováděcí pravidlo 9 podle přílohy č. 9
k nařízení vlády 5412015 Sb.

Způsob prokázání sh ody: Postup podle přílohy č. 7 ve spojení s přílohou č. 5 k nařízení
vlády 54/20,15 Sb.

Tímto prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že naše výše uvedené výrobky, vyhovují
požadavkům dle nařízení vlády č. 5412015 Sb. týkajících se technických požadavků na
zdravotnické prostředky a směrnice Rady 93/42IEHS. Tyto výrobky používané podle návodu
k obsluze jsou pro svůj účel bezpečné a výrobce přijal opatření, ktenými zabezpečuje shodu
tohoto zdravotnického prostředku uváděného na trh s jeho technickou dokumentací.
Soubortechnické dokumentace je uložen u výrobce.

Použité předpisy:

Čsru rN 60601-1 ed.2:2OO7 +A11:2O12 +A1:2O14 +A12:2015
+Opr.1:2016 Zdravotnické etektrické přístroje. Čóst 1: Všeobecné požadavky
na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
CSN EN 60601-1-2 ed.3:2016 Zdravotnické elektrické přistroje - Čóst t-2:
Obecné požadavky na zókladní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupínovó
norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky
Čsru rN 60601-1-6 ed.3:2010 +A1,.2o15 Zdravotnické elektrické přístroje
Čóst 1-ó: Zvláštni požadavky na záktadní bezpečnost a nezbytnou funi,kčnost -
Skupi nová norma: Použi telnost
Čsru Eru lso 1 0993-1 :201 0 +opr.1 ,.2O1O Biotogické hodnocení
zdravotnických prostředků - Čóst t: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu
řízení rizika
Čsru rn lSo 14971 ,,2020 Zdravotnické prostředky - Aptikace managementu
rizik na zdravotnické prostředky
CSN EN 60601-1-1 1 ed.2:2016 Zdravotnické elektrické přístroje - Část t-
11:. Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost-
Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a
zdravotnické elektrické systémy použivané v prostředí domócí zdravotni péče
ČsN eru 62366-1,.2019 Zdravotnické prostředky - Část 1: Aptikace techniky
použitelnosti na zdravotnické prostředky
Čsru eN lSo 15223-1,.2017 Zdravotnické prostředky - Značky pro štitky,
označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Čóst 1:

Obecné požadavky
Čsru eru 62304,.2007 +A1:2016 Software tékařských prostředků - Procesy v
životni m cyklu sof twaru
CSN EN lSO 13485 ed.2:2016 +Opr.1 ,,2017 Zdravotnické prostředky -

Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
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Notifikovaná osoba

lNST|TUT PRo TESToVÁNíA CERT|F|KAC|, a.s
Třída Tomáše Bati 299, Louky
76302 Zlín, Česká republika
No č. 1023

čislo es certifikátu
Datum vystavení:
Datum platnosti:

18 0591 QS/NB
2018-11-29
2023-11-28

začátek označení cE 2o12-12-01

Místo, datum vydání Brno,2020-07-01

Jméno a funkce
odpovědné osoby
výrobce:

Petr Hanák, manažer kvality
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