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EC CERTIFICAT 

SISTEM DE ASIGURARE COMPLETĂ A CALITĂȚII 
Emis conform anexei nr.2 a Ordonanței de guvern nr. 54/2015 Sb. 

(anexa II a Directivei 93/42/CEE) 

 

Nr.: MED 210003 
 
Institutul de testare electrotehnică, organismul notificat nr. 1014, pe baza rezultatelor auditului efectuat, a decis că sistemul de 

calitate aplicat 

 
La producătorul: 

JABLOTRON ALARMS a.s. 

Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Republica Cehă 

 
pentru propunere, producție și controlul de ieșire a dispozitivelor medicale  

 

MONITOR DE RESPIRAȚIE PENTRU BEBELUȘI, BM-02 – clasa IIb 

 
Îndeplinește cerințele anexei nr.2 a Ordonanței de guvern nr. 54/2015 Sb.prin care se stabilesc cerințele tehnice pentru 

dispozitivele medicale (anexa II Directiva 93/42/CEE). Certificatul nu include examinarea propunerii conform anexei nr.2 punctul 

8 a Ordonanței de guvern nr.54/2015 Sb (anexa II punctul 4 Directiva 93/42/CEE).  

 

Organismul notificat este de acord cu conectarea numărului său 1014 la marcajul CE, cu care vor fi marcate dispozitivele 

medicale conform articolului 6 din Ordonanța de guvern nr. 54/2015 Sb. (art. 17 Directiva 93/42/CEE). 

 

Decizia a fost luată pe baza rezultatelor auditului nr. MED000138-02/01 din data: 10.02.2021, MED000138-03/01 din data: 

17.03.2021. 

 

Sistemul de calitate aprobat stabilit la producător este supus auditurilor periodice de supraveghere de către organismul notificat 

conform anexei nr.2 punctul 11 al Ordonanței de guvern nr.54/2015 Sb. (anexa II punctul 5 Directiva 93/42/CEE). Producătorul 

are obligativitatea de a informa organismul notificat despre orice intenție, care modifică substanțial sistemul de calitate sau 

gama de produse acoperite. În cazul în care sunt încălcate condițiile pe baza cărora a fost eliberat certificatul, organismul 

notificat poate opri valabilitatea certificatului sau îl poate anula. 

 

Pentru dispozitivele medicale clasei III acest certificat poate fi folosit doar cu certificatul EC Certificat de examinare conform 

anexei nr.2 punctul 8 al Ordonanței de guvern nr. 54/2015 Sb. (anexa II punctul 4 Directiva 93/42/CEE).  

 
Ediție 1. 

 

Prima ediție a acestui certificat din 24.03.2021 cu valabilitatea până la 26.05.2024. 

Valabilitatea acestui certificat este limitată până la: 26.05.2024 

 
24.03.2021 
 
În Praga la data 

Semnătură indescifrabilă 
 
Mgr. Miroslav Sedláček 
Șeful organismului de certificare 

Ștampilă rotundă EZU 
 
ștampila 

Cod de bare     MED000138-02 












