
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI CESKE REPLIBLII(Y
Palackého náměstí 4,1?8 o1. Praha 2, Česká republika

Tek (+422) 24 97 1 111n Faxz (+422) 24 9t 6002

SCHVALOYACI VYME,R
PRosTŘnuru Z,DRÁvoT|{ICxÉ rn cHNIKY

Sclualovaci číslo 1265 196

Zildnfel:

Núzev pros#eďku:

Yýrobce:

obchotlní nú.zat (typ) :

TřÍda:

Na aíkladě Vaší žádosti ze dne 27.05,199ó schvaluje Ministerstvo zdravotnictví ČesÉé republiky

podle $62, odst. I, zákonaě. zolt966 Sb., o péči o zdravÍ lidu,ve ménipozdějších předpisů, a podle

sowisejících právních předpisra qýše wedený prostředek zdravotnické techniky k používání při

poskytování zdravotní péče v České republice.

Tento Yýměr je platď do 20.06.2001zapodmínlcy, že v tomto období Yýrobce:

o dodril všechny akazate|e uvedené v ,,Žádosti o registraci/schváleni prostředlat zdravotnichi
technilqÍ, a v pruvodní dokumentaci předložené ke schvalovacímu řízení,

. nepÍovede u prostředku takové změny, které by mohly nepřízrrivě ovlirmit jeho uátné vlastnosti"
zejmena jeho provozrí bezpečnost,

s omámú, Strítlrímu ustavu pro kontrolu léčiv jakékofiv nové zixakÉ okolnosti ýkající se bezpečnosti
při pouátí prosťedku.

USAS s.r.o. Praha

(nézy horních končetin

THERMO RIPP - bandáže na loke{ horní paá, rameno' zápěstí

Koelbel-Trainingsforschung GmbH SRN

Bandáže TřIE,RN,íO RIPP na klouby a waly

I. neměřícínesterilní
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Y Praze dne 20.06.1996 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 1264 196

Žadatel;

Núzev prosffedka:

Výrobce:

obchoďní názal (typ):

Tfrída:

Na zíkladě Vaší žádosti ze dne 27.05.1996 schvaluje Ministerstvo zdravotnicfuí České republiky

podle $62' odst' |, zákona ě. 20/1966 Sb., o péči o zdravi lidu, ve mění pozdějších fredpisů' a podle

sorwisejících prár.mích předpisů, qýše uvedený prostředek zdravotnické techniky k pouárání při

poslg.tolání zdr av otni péče v České republice.

Tento qýměr je platď do 20.06.200t za podmínlcy, že v tomto období qýrobce:

o dodril všechny ukazatele uvedené v ,,Žádosti o registraci/sclpáleni prostředlat zdravotniclai
tec|lnilE,, a v prťrvodní dokumentaci přeďožené ke schvďovacímu řízení,

. n€pÍovede u prosředku takové aněny, které by mohly nepřízrivě ovlirrnit jeho uátrré vlastnosti
zejména jeho provomí bezpečnost,

l omámi SilítnÍmu ustavu pro kontrolu léěiv jakékoliv nové závažné okolnosti ýkající se bezpečnosti
při pouátí prostředku.

USAS s.r.o. Praha

ortézy dolních končetin

THERI\{O RIPP . bandáŽe na kolerro, stehno, kotrrík

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

Bandáže THERMO RIPP na klouby a wďy

I . nerněřící/nesterilní

PharmDr' Miluška Šimáčková
ředitelka o/}oru Íbryecie

V Praze dne 20.06.1996



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 číslo 1266 196

USAS s.r.o. Praha

ortéza krční pátďe TTIERN{O RIPP - bandáže na krění páteř

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

Bandáže THERMO RIPP na klouby a svaty

I . neměřící/nesterilní

Na základě Vaší žádosti ze dne 27.05.1996 schvaluje Ministershlo zdravotnictví České republiky

poďe $62, odst' I, zii<ona ě. zaÍI966 Sb., o péči a zdravi lidu, ve mění pozdějších predpisů, a podle

souvisejících právrrích předpisů, ýše uvedený prostředek zdravotnické technilcy k používání při

p oskytoviírrí zdr av ottn péče v Č eské republice.

Tento qÍměr je plaffiý do 20.06.2001 za podmínky, že v tomto období qýrobce:

o dodtži všechny ukazatele wedené v ,,Žádosti o registraci/schválení prostřeďku zdravatnic|aá
techni|E,. a v průvodní dokumentaci přeďožené ke schvalovacímu i:r:ilL

. nepÍovede u prostředku takové zněny, které by mohly nepřízrivě ovlivnit jeho uátrré vlastnosti,
zejmérra jeho provozní bezpečnost

o oznámí Strífirímu ustavu pro kontrolu léěiv jakékoliv nové závahÉ okolnosti ýkajíci se bezpečnosti
při pouátí prostředku'

Zalatcl:

Ndeev ptosffeďka:

Výrobce:

obchodní nó.zev (typ):

Třída:

PharmDr. Mituška Šimáčková
ředitelka odboru farmacie

ffiÁ{o"tr/ /

t/

V Praze dne 20.06.1996



MIMsTERsTvo ZDRAvoTNICWÍ Čnsrrn REPIJBLII(Y
Palackého náměsÍÍ 4,128 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 1267 196

Zfldúď

Název prosffedlat

Výtobce:

obchodní ndzev (ýp):

Třída:

USAS s.r.o. haha

ortéza na bederní páteř TřIERMO RIPP . bandáŽe na bedemí pátď

Koelbel-TrainingsforschungGmbH SRN

Bandáže THERMO RIPP na klouby a svaly

I - nerněřícínesterilní

Na zá.kladě Vaší žádosti ze dne 27.05.|996 schvaluje Ministerstvo zdravotnictví České repubfiky

poďe $62, odst. L, zil<ona ě. zall966 Sb., o péči o zdraví lidu,ve měnipozdějších předpisů' a podle

sowisejících právních předpisů" r4ýše wedený prostředek zdravotnické techniky k používání pří

poskytovi{ní zdravotní péěe v České republice.

Tento výměr je plafirý do 20.06.20a| za podmínky, že v tomto období {ýrobce:

o dodtil' všechny ukazatele uvedené v ,,Žadosti o registraci/schváleni prostředlal zdravotnichi
technilý, a v pruvodní dokumentaci přeďožené ke schvalovacímu íizent'

. neprovede u prostředku takové mrěny, které by mohly nepřímivě ovlirmit jeho uátrré vlastrrosti"
zejména jeho provomí bezpečnost

o oznámí Stifirímu ústavu pro kontrolu léěivjakékoliv nové záxahÉ okolnosti ýkající se bezpeěnosti
pfi pouátí prostředku.

PhafmDr. Mluška Šinrríěková
řeďtelka odboru farmacre

V Praze dne20.06.1996



MInnsTERsTvo zDRAvoTNICTvÍ Čnsrrn REP{JBLIKY
Palackého nráněstí 4, t28 o1 Praha 2, Česká republtka

Tel:(+422)2497 L11L, Baxz(+422)?4 9L 6002

SCHVALOVACI VYMER
PRosTŘnnru ZDRÁvoTNICrÉ rncHMKY

Schvalovací čislo 1263 196

ZadaÍel:

Nózev prosfreďka:

Výrobce:

obchoďní název (lyp):

Třída:

USAS s.r.o. Praha

Poďožfca antidekubitní THERMO RIPP

Koelbel-Trainingsforschung GmbH SRN

Poďož,ka antidekubitní THERMO RIPP

I . neměřící/nesterilní

Na ákladě Vďí Žádosti ze dne 27.05.1996 schvaluje Ministerstvo zdravotnictví České republilry

podle $62, odst. 1, zákona č. 20l|966 Sb., o péči o zdraví lidu,, ve mění pozdějších předpisů, a podle

souvisejících právních předpisri ýše wedený prosředek zdravotlrické technilqy k pouávání při

poskytoviíní zdrwotnipéče v České republice.

Terrto výměr je platrrý do 20.06.2001 za podmínlqy, že v tomto období qýrobce:

o dodrá všechny ukazatele uvedené v ,,Žádosti o registraci/schválení prostředlat zdravotnichi
technilcy,, a v prťrvodní dokumentaci přeďožené ke schvalovacímu Íizeni,

. nepÍovede u prostředku takové zněny, které by mohly nepřímivě ovlivnit jeho uátné dastnosti
zejména jeho provoaú bezpeěnost,

. omifini Státrrímu ústavu pro kontrolu léěivjakékoliv nové závahté okolnosti fýkající se bezpečnosti
při pouátí prosťedku.

e€ilý*š,říJ
PharmDr. Miluška Šimáěková

ředitelka o.{!9r9 fgrnracie
V Praze dne 20.06.1996


