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DEKLARAGJA ZGODNOSG! WE
DW e ostatn e cy,fry.oku naniesie nunel deklara.ji ż3odńoś.j WE: 02 l voLTEA l 2o2o

1, ProduktI

2, Upowaźniony przedstawiciel:

Producent:

deklarowana jest zgodności:
EN 14633:2019lAc:2019
P N _ EN 14533+Ac:2019 {9

normy W5pom agające:

PN-EN 1041+A1:2013-12

PN_Eł l5o u223_1:2017_o2

cóUńcil Dn€.tive 93/42lEEc of 14]une 1993.ón.erningmedical devi@s
Dvlekywa Rady93/42/EWG z dnia 14 aeruca 1993 r, dotyćżąó wYrobóW medycżnych
lRożpożądżenrc Pa am€ńtu Eumpejskiego i R.dy (uE) 2011745 żo9talo zmićnione Różpóżądżćńiem P..laffentu
FuropeFkie8o l rady lLJE] 201561 óklćs pr.e]ś. owy zostat wydlużo ny dó 16 ńajd 7o7l

Directive93/79lEc ofthe EUrop€an Parliam€nt andófrh.co!n.ilof27 october 1993
Dyrektywa 93/79/rE P3 am€ntu Ellope]skieco RadVz dnia 27 p.źdż ernjka 1993l
Directiv€ 2000/70/Ec oJthe EUropea. pi iamentańdolrhecouncilof16November2oo0
Dyl.kiywa żoOo/7O,Ą^/E Pal ańentu Eulope]sk]ego R.dvżdnia16]istopada2ooor,
Diecrive 2001/1M/Ecofihe EUlópeJń Pal ]ament and oflheco!ncilof7 Deceńber2oo!
Dyrckrywa 2001/104/WE Paramentu Eulop€isk egó iRady z dńia 7 grud.i.2oo1r,
DilectiW 2007/4/Ecofrhe EUrópean Parliafientand of th. couńcilof55eptembel2oo7
oyrchywa2007/47,ĄvEPalańeńiuEulopeFkiego R.dyżdnia5wżeŚńia2oo7r,
Re3ulótion lEc)No 1332/2003 olth. Europeań Panjańent and ofthe couńcilof29 §eoteńber2oo3
Rożpożądżeńie (WE) ńr 1332/2003 P3rameńiu EuropeFkieEo iRady z dnia 29wż.Śńia 2oo3 r,

M3śki ch fu€ cżne Wvmaranla i metodv fudań
Maskich rur8 czne-Wyma3an]a imetodY badań

MalkichkuĘ]czne Wym.gan a i ńetodv b.dań
MaskichiruĘicżńe wvmaqanai meiodv badań
surE c.lm.skj- ReqUirćmena and te!i methods
lńfóńacjE dosrarcz.ne pneż Wytwól.ę wYóbóW medycżnYch
lnf ormacje dośtalcżane p2e. wv,twórcę wyr.bóW medYcżńY.h
Wy.oby nedyczne - symbol€ do sto5owani. na etyki.tach wylobów medvcznY.h, W ch óżnakowańiu i W dosbra3nych
żNmińformacjach cżęŚĆ 1: Wymagania ogó ńe (l5o 152231:2016, corecr.dverśion żo17 03)
Wy.oby mćdydn.,syńboe do stosow3nia na etykietach R}robóW medy.zńy.h, w ich oznakowaniu iW doślarżańych
z ńińi ]ńforńacFch cżęśćl:Wyńa3ańa osó]ne

3. Niniej5z6 deklaracja zgodnościWYdana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Prz€dmiot deklaracji: Przedmiotem dekla.acjijest maska medyczna: Non woven face ma§k 175*95mm _ jednorażowa
maska -typu l prodUkowana rgodnie z EN 14683. Masecżka medyczna / chirurgiczn. EN 14683

łpu l - TYP l / TYPE l, skuteczność filtracji BFE: ż 95%, ciśnienie różnicowe: < 40 [Palcm'],
odpornoŚĆ na rozpryski: niewymagana [kPa], cżystość mikrobiolo8icznai ś 30 lcfu/g], Wyrób nie
sterylny, Klasa WYrobu medycznego - klasa |, Prżed użycjem zapoznać się 2 informacją
wspomagającą- zdję€iewyrobu powyżej.
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5. Wymjeniony powyżej przedmiot niniejsżej dekIa ra€ji jest zgod ny z odnośnymi Wymaganiami Unijnego prawodaWstwa harmonjzacyjnego:

L]si o8on, 22 cżerwca 2020
(ńieFG dławy5iaweia)

6, odniesienia do odnoŚnych norm zharrnoniżowanych, które zastosowano, ub do innych specyfikacji technicżnych, w stosunku do których

7, K|asyfikacja zgodna ż MDD93l42/EwG: Wyrób medycżny klasy l- KLASA l

Zasada 1 - na podstawie zalącznika lx do dYrektywy 93/42IEWG dotYczącej Wylobów
medycznych

8. Moduł ocenY z8odności: moduł A

Niniejsza dek|aracja zgodnościWE, Wraz 2 dokumentacją technicżną jest podst.Wą do oznakowania Wyrob!
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