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Gyógyászati Termékinformációs Osztály
WM/RWM/416/04070/11(MD) Mdh Kft.

ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Lódz

Tárgy: MEMO- a diagnosztikai- korrekciós cipő modelleire: Start, Sport, Classic, Trendy (a francia
számozás szerint  meghatározott méretek 20-tól  36-ig; katalógusszám: DRM01, DRM02, DRM03,
DRM04)

A Hivatal Elnöke tájékoztat, hogy a 2011. március 14-én kelt WM/RWM/416/04070/11 számú bejelentés
alapján  a  gyógyászati  termékek,  a  forgalmazásukért  és  használatukért  felelős   szervezetek
nyilvántartásából  –  amelyet  a  2004.  április  20-án  kiadott,  a  gyógyászati  termékekről  szóló  törvény
(Lengyel Közlöny 93 szám a változtatásaival) alapján vezettek, valamint az orvostechnikai termékekről
szóló, 2010. május 20-án kiadott törvény (Lengyel Közlöny 107 szám, 679 tétel a változtatásokkal együtt)
133. cikkely 2. fejezetének megfelelően eljárva az alábbi termék adatai átvezetésre kerültek

1) A termék megnevezése:
MEMO- a diagnosztikai- korrekciós cipő modelleire: Start, Sport, Classic, Trendy (a francia számozás
szerint meghatározott méretek 20-tól 36-ig; katalógusszám: DRM01, DRM02, DRM03, DRM04)

Bejegyzésre kerültek az alábbi adatok:

2) Gyártó:
A szervezet neve és címe: Mdh Kft.
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Lódz

- Az adatbázisba, amelyről az 1 törvény 64. cikkelye rendelkezik.

A Hivatal Elnöket arról is tájékoztat, hogy az orvostechnikai termékekről szóló, 2010. május 20-án kiadott
törvény  61  cikkelye  alapján,  a  bejelentésben  vagy  az  értesítésben  lévő  adatok  mindennemű
megváltozását haladéktalanul jelenteni kell, nem később, mint a változásról szerzett tudomás dátumától
számított 7 napon belül.
A törvény 100 cikkelyének megfelelően: „Aki nem készíti el a jelentést vagy az értesítést, amelyekről az
58 cikkely rendelkezik,  vagy nem jelenti  azokat a változásokat,  amelyekről  a 61 cikkelyben van szó,
büntetést kap”.

Kapják: /olvashatatlan aláírás/

1. 1 pld címzett pecsét: az elnök megbízásából
2. 1 pld arhívum Elzbieta Maciejewska

igazgató
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Varsó, 20081020

Mdh Kft.
ul. Tymienieckiego 22/24

90349 Lódz

Ügyiratszám: WM/RWM/410/07001373[RC] MEMO korrekciós talpbetét   rendszer,   típus:  narancs,  szürke,  bézs,  sajka
alakú (a francia számozás szerint meghatározott méretek 22tól 36ig; katalógusszám: DRM0, DRM1, DRM2, DRM3)

Tájékoztatom, hogy a  WM/RWM/410/07001373 sz. ügyirat alapján elkészült a 
termék gyógyászati termékek közé való bejegyzése.

A termék adatai:

PL/DR 016653
A termék megnevezése: MEMO korrekciós talpbetét rendszer, típus: narancs, szürke, bézs, sajka alakú (a francia számozás
szerint meghatározott méretek 22tól 36ig; katalógusszám: DRM0, DRM1, DRM2, DRM3)

a felelős személy adatai

A felelős gyártó adatai:

PL/CA01 05057/W
A gyártó neve: Mdh Kft.
A gyártó címe: ul. Tymienieckiego 22/24, 90349 Lódz

A gyógyászati termékek és az értékesítésükért valamint használatukért felelős szervezetek Nyilvántartásába, az orvostechnikai
termékekről   szóló,   2004.   április   20án   kiadott   törvény   52.   cikkelyének   megfelelően   (Lengyel   Közlöny  93.   sz,   896   tétel   a
változtatásaival együtt).

Mellékletek: 

 Nincs

Kapják: /olvashatatlan aláírás/

1. 1 pld címzett pecsét: az elnök megbízásából
2. 1 pld arhívum Elzbieta Maciejewska

igazgató
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