MINISTERSTVO

CESKE REPLIBLII(Y

ZDRAVOTNICTVI

Palackého náměstí 4,1?8 o1.Praha 2, Česká republika
Tek (+422) 24 97 1111nFaxz (+422) 24 9t 6002

VYME,R

SCHVALOYACI

rn cHNIKY
PRosTŘnuru Z,DRÁvoT|{ICxÉ
Sclualovaci číslo1265196

Zildnfel:

USAS s.r.o. Praha

Núzevpros#eďku:

(nézy horních končetin
THERMO

RIPP - bandážena loke{ horní paá, rameno' zápěstí

Yýrobce:

Koelbel-Trainingsforschung GmbH

obchotlní nú.zat(typ):

Bandáže TřIE,RN,íO RIPP na klouby a waly

TřÍda:

I. neměřícínesterilní

SRN

republiky
Na aíkladě Vaší žádostize dne 27.05,199ó schvalujeMinisterstvo zdravotnictvíČesÉé
předpisů,a podle
podle $62, odst.I, zákonaě. zolt966 Sb., o péčio zdravÍlidu,ve ménipozdějších
sowisejícíchprávních předpisra qýše wedený prostředek zdravotnickétechniky k používánípři
poskytovánízdravotnípéče
v České
republice.
žev tomtoobdobíYýrobce:
TentoYýměrje platď do 20.06.2001zapodmínlcy,
o dodril všechny akazate|euvedenév ,,Žádosti o registraci/schváleniprostředlat zdravotnichi
řízení,
ke schvalovacímu
technilqÍ,a v pruvodnídokumentacipředložené
. nepÍovedeu prostředkutakovézměny, kteréby mohly nepřízrrivěovlirmitjeho uátné vlastnosti"
zejmenajeho provozrí bezpečnost,
jakékofivnovézixakÉ okolnostiýkajícíse bezpečnosti
s omámú,
ustavupro kontroluléčiv
Strítlrímu
při pouátí prosťedku.

í-Yq

i" V'i/ ...$,
\$j
Y Prazedne20.06.1996

PharmDr. Miluška Šimáěková

MINIsTERsTYo zDRAvoThnCTvÍ Čnsrrn REPIJBLIKY
Palacké,ho náměstí 4,,128 ot" Praha 2, Česká republtka
Te|l {+{22) 24 97 1111, Baxz (+422) 24 91 óoo2

SCHvÁLovACI VYME'R
PRosTŘnurru zDRAvoTNICxÉ rncHlYIKY
Sclwalovací čislo 1264196

Žadatel;

USAS s.r.o. Praha

Núzevprosffedka:

ortézydolníchkončetin
THERI\{O RIPP . bandáŽena kolerro,stehno,kotrrík

Výrobce:

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

obchoďnínázal (typ):

BandážeTHERMO RIPP na klouby a wďy

Tfrída:

I . nerněřící/nesterilní

Na zíkladě Vašížádostize dne 27.05.1996 schvalujeMinisterstvo zdravotnicfuíČeskérepubliky
podle $62' odst' |, zákonaě. 20/1966Sb., o péčio zdravi lidu, ve měnípozdějších
fredpisů'a podle
sorwisejícíchprár.míchpředpisů,qýšeuvedený prostředek zdravotnickétechniky k pouárání při
poslg.tolánízdravotnipéče
v České
republice.
Tentoqýměrje platď do 20.06.200tza podmínlcy,
žev tomtoobdobíqýrobce:
o dodril všechnyukazatele uvedenév ,,Žádosti o registraci/sclpáleni prostředlat zdravotniclai
tec|lnilE,,a v prťrvodní
dokumentacipřeďoženéke schvďovacímuřízení,
. n€pÍovede u prosředku takovéaněny, kteréby mohly nepřízrivě ovlirrnitjeho uátrrévlastnosti
jeho provomíbezpečnost,
zejména
l

omámi SilítnÍmu
ustavupro kontroluléěivjakékolivnovézávažné
okolnostiýkajícíse bezpečnosti
při pouátí prostředku.

V Prazedne20.06.1996

PharmDr' Miluška Šimáčková

ředitelkao/}oruÍbryecie

MInusTERsTvo zDRAvoThnCTvÍ Čnsxn REP{JBLIKY
Palackého náměsti 4,1?8 o1' Praha 2, Česká r.epubltka
Teh,(+422) 24 97 11Lt, Faxz (+4?'2)24 9t 6002,

SCHVALOVACI VYMER
PRoSTŘnoxu ZDRAvoTNICxn, rn cHNIKY
Sclrvalovaci číslo1266196

Zalatcl:

USAS s.r.o. Praha

Ndeevptosffeďka:

ortézakrčnípátďe TTIERN{ORIPP - bandážena krěnípáteř

Výrobce:

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

obchodnínó.zev(typ):

BandážeTHERMO RIPP na klouby a svaty

Třída:

I . neměřící/nesterilní

Na základě Vašížádostize dne 27.05.1996schvalujeMinistershlozdravotnictvíČeskérepubliky
poďe $62, odst' I, zii<onaě. zaÍI966Sb.,o péčia zdravi lidu, ve měnípozdějších
predpisů,a podle
souvisejícíchprávrríchpředpisů,ýše uvedený prostředek zdravotnickétechnilcyk používánípři
poskytoviírrí
zdrav ottnpéče
v Českérepublice.
TentoqÍměrje plaffiýdo 20.06.2001za podmínky,žev tomtoobdobíqýrobce:
o dodtživšechnyukazatele wedené v ,,Žádosti o registraci/schváleníprostřeďku zdravatnic|aá
techni|E,.a v průvodnídokumentacipřeďoženéke schvalovacímui:r:ilL
. nepÍovedeu prostředkutakovézněny, kteréby mohly nepřízrivě ovlivnit jeho uátrrévlastnosti,
jeho provozníbezpečnost
zejmérra
o oznámíStrífirímu
ustavupro kontroluléěivjakékolivnovézávahÉokolnosti ýkajíci se bezpečnosti
při pouátí prostředku'

V Praze dne20.06.1996

PharmDr. MituškaŠimáčková
ředitelkaodborufarmacie
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MIMsTERsTvo

ZDRAvoTNICWÍ Čnsrrn REPIJBLII(Y

Palackého náměsÍÍ4,128 o1 Praha 2, Česká republtka
Telc (+422) 24 97 1,1-LL,
Baxz (+422) 24 91 60,02

SCHVALOVACI

VYMER

PRoSTŘnoru ZDRÁvoTMCrÉ rncHNIKY
Sclwalovací čislo 1267196

Zfldúď

USAS s.r.o. haha

Název prosffedlat

ortézana bedernípáteř TřIERMO RIPP . bandáŽena bedemípátď

Výtobce:

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

obchodní ndzev (ýp):

BandážeTHERMO RIPP na klouby a svaly

Třída:

I - nerněřícínesterilní

Na zá.kladěVaší žádostize dne 27.05.|996 schvalujeMinisterstvo zdravotnictvíČeskérepubfiky
poďe $62, odst.L, zil<onaě. zall966 Sb., o péčio zdravílidu,ve měnipozdějších
předpisů'a podle
sowisejícíchprávních předpisů"r4ýšewedený prostředek zdravotnickétechniky k používánípří
poskytovi{ní
zdravotnípéěev České
republice.
Tentovýměrje plafirýdo 20.06.20a|za podmínky,žev tomtoobdobí{ýrobce:
o dodtil' všechnyukazatele uvedenév ,,Žadosti o registraci/schváleniprostředlal zdravotnichi
technilý, a v pruvodnídokumentacipřeďoženéke schvalovacímu
íizent'
. neprovedeu prostředkutakovémrěny, kteréby mohly nepřímivě ovlirmitjeho uátrrévlastrrosti"
jeho provomíbezpečnost
zejména
o oznámíStifirímuústavupro kontroluléěivjakékolivnovézáxahÉokolnostiýkajícíse bezpeěnosti
pfi pouátí prostředku.

V Praze dne20.06.1996

PhafmDr. Mluška Šinrríěková
řeďtelka odborufarmacre

MInnsTERsTvo zDRAvoTNICTvÍ ČnsrrnREP{JBLIKY
Palackého nráněstí 4, t28 o1 Praha 2, Česká republtka
Tel:(+422)2497 L11L, Baxz(+422)?4 9L 6002

SCHVALOVACI

VYMER

PRosTŘnnru ZDRÁvoTNICrÉrncHMKY
Schvalovacíčislo 1263196

ZadaÍel:

USAS s.r.o. Praha

Nózev prosfreďka:

PoďožfcaantidekubitníTHERMO RIPP

Výrobce:

Koelbel-TrainingsforschungGmbH

obchoďnínázev (lyp):

Poďož,kaantidekubitní
THERMO RIPP

Třída:

I . neměřící/nesterilní

SRN

Na ákladě Vďí Žádosti ze dne 27.05.1996schvaluje Ministerstvo zdravotnictvíČeskérepublilry
podle $62, odst.1, zákonač.20l|966 Sb., o péčio zdravílidu,,ve měnípozdějších
předpisů,a podle
souvisejícíchprávních předpisri ýše wedený prosředek zdravotlrickétechnilqyk pouávání při
poskytoviíní
zdrwotnipéče
v České
republice.
Terrtovýměrje platrrýdo 20.06.2001za podmínlqy,
žev tomtoobdobíqýrobce:
o dodrá všechnyukazatele uvedenév ,,Žádosti o registraci/schváleníprostředlat zdravotnichi
technilcy,,a v prťrvodní
dokumentacipřeďoženéke schvalovacímuÍizeni,
. nepÍovedeu prostředkutakovézněny, kteréby mohly nepřímivě ovlivnit jeho uátné dastnosti
zejménajeho provoaúbezpeěnost,
.

omifini Státrrímuústavupro kontroluléěivjakékolivnovézávahtéokolnostifýkajícíse bezpečnosti
při pouátí prosťedku.

V Prazedne20.06.1996

e€ i,říJ
lý*š

PharmDr. MiluškaŠimáěková
ředitelkao.{!9r9fgrnracie

